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öttsöz
Ülkemizde yaynlanmq bunca Kufan-r Kerim meälled var iken, kendimi, Agrklamalr Kur'an-i
Kerim Meäli yazmakzorunda hissetmemin sebepleri gunlardrr:

1. Bu güne de§in inceledi§im meällerde, ibadet (tapma) ve dua (yakang) konusundakiäyetlerde,
Tevhid (yalnz, ancak Allah'a) mana$ yanstrlmamrg; bu äyeüer, 'Allah'a taprn. Allah'a yalvann'
geklinde tercüme edilmigir. Oysaki bu buyruklara muhatap olan mügrikler, Allah'a tapryor ve
Ona yakanyodardr. Nitekim Ku/an, onlann namazrndan, tavafrndan, haccmdan ve kurbanrndan
söz etmekedir. Ancak Allah'a ortak koganlar (mügrikler), bu sfatlanndan da anlagrHr§r gibi, iba-
det ve dualarrnrn kabul olmasr igin, bäill tiannlan da aracr yaprp onlara da tapryorlardr. (Zümer:3.
Meryem:81)

Aynca bu anlam, A'raf:S9, 65, 73,85. Mäide:72. gibiäyetlerden de, agkgaanlagrlmaktadrr; gün-
kü ibadet emrinin gerekgesi olarak '§ünkü Ondan bagka tann yoktur. Qünkü kim, Ona ortak
kogacak olursa.. ." denilmektedir.

Gergek bu iken, ülkemizde dinikurmlann hazrladrklan meällerde bile, mügriklerin ibadetinian-
latan äyetler, (fevbe: 31. Yünus:l8. Vs.): 'Allah'r brrakrp da..." geklinde tercüme yaprlmrgrr.
Oysaki mügrikler, Allah'r brrakmryor; Ona daha gok yaklagmak i$n Mtl tannlan araq yapryor.
(Zümer:3)

2. "Allah, dileseydionlan, bütün insanlan hidäyete erdirirdi. Allah, onlan saptrdr. Allah, onlan
krifüde, sapkrnhl<ta blrakt " meälindeki äyetlerde kastedilen dileme, ichäridilemedir ve onlara
küfür ve sapkrnlrk iml«änrnr yaratmakhr. Allah, dilese, onhn, bütün insanlan Tevhid imanrna
zorlayabilif ancak onlar aklrnr ve hür iradesini do§ru kullanmadrklan, kendileri, küfür ve günah
yolunu segtikleri ve bunun igin gaba harcadrklan igin, Allah da, onlara bu iml«änr yalatmrgtrr,

demekir. Qünkü yaratma, Allah'a mahsusutur.

3. iman edenler ve etneyenleri konu eden bütün äyetlerde kastedilen, mutlak iman olmaytp
Tevhid imanrdrr. Qünkü Kitap Ehlide ve mügrikler de, o konulada bir inanca sahip idiler; ancak
bu inang, KuCan'rn anlattr§r Tevhid inancr de§ildi.

4. "Alhh, l«äfirlerin yaptrklan amelleri boga grkarmaldadlr " rneälindeki äyetlerde kastedilen ameF
ler, l<äfirlerin, bätltannlarr ortak ve arao yaparak yaptrklan ibadetlerdir. lGfirlerin, insanlara ve
insanhk yararrna yaptklarr hayrlr §ler ise, boga gitmez; onlann oeza$nrn hafifletilmesine sebep
olur.

5. Ahrreti inkär eden Yahudi'ler (l-evbe: 28), bütün Yahudi'ler olmayrp Medine ve gevresinde
yasayan Saadukifrrkasrna mensup Yahudi'lerdir ki, bunlar, bedenidiriligi inl6r etnektedirler.

6. Bu Aglklamah Meälde, birden fazla anlamr olan äyet veya cümlelerin, di§er anlamlan da pa-

rantez iginde verilmi§; birbirledne yakrn olan ve tamamen farkh olrnayan rnanalar arasrrda virgül
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(,) kullanrlmq; birbirlerinden tiamamen farkh olan manalar arasrnda da lahut, ya da, veya da"
kelimeled kullanrlmqtr.

7. Qok önemlikonularda bazr cümlelerin ve kelimelerin, di§er krraetlere göre de anlamlan, pa-
rantez iginde verilmigir.

8. Ahl«äm äyetlerinin (hüküm bildiren äyetlerin) tam agrklamasrve gok önemli konularda, Mez-
hep lmamlan'na göre yorumlan da, parantez iginde veya dipnot olarak verilmi$ir.

9. Miras hukuku ile ilgili äyetler (Nisä: 1 1, 12, 176.\ ile di§er baz Frkhi konularla ilgili äyetlerin
agrklamalan, uzun dipnotlar olarak verilmigtir.

10. AFi imran: 64. Tevbe:31. Mäide:87. gibi bazr äyetledn, Tevhid inano ve islamihayat ile ilgili
agr klamalan, uzun dipnotlar olarak verilmigir.

11. §efaat konusundaki äyetlerde, Tevhid inancrnda gefaatin yeri agrklanmqtr.

12. Gördüöüm meällerde, meaniharflerin (ba§laglann) anlamlan pekazyanstlmrgrr. Öme§in.
Fe ba§laonrn, 6 ayn manalan yansrtlmamrgrr.

Yine, fiillerin bagrnda gelen gart in'ive onun manasrnr tasryan gart harfleriile, Lem, Lemmä, Len
ve fiillerin sonundaki geddeli, Te'kit Nün harflerinin, fiillerde yaptrklarr zaman de§igikli§iyanutl-
mamrstr.

Vne, Tenvin'in, de§igik manalan verilmemigtir.

Yine, Elif Ulm-r Ta'rif ile izafelerin (tamlamalarrn) dört ayn manalan yansfilmamrgrr.

Yine, äyetlerin bagnda gelen Vav harfinin manalan verilmemigir.

Vne, cümleler iginde gegen ikiTe'kit (pekigtirme) harflerinin, yalnz birinin manasr yansülmrgtr.

Yine, igaret isimleri'nden sonra gelen Zamirlerin hasr (ancak, yalnrz ) manast yansftlmamqtr.

Yine, liller ile isim fiillerin anlamlan arasrnda ayrrm yaprlmamrgrr. Oysakifiiller, zamana ba§[
olarak gegici bir eylemi bildirir, isim liiller ise, sürekli bir fiili veya vasfr bildidrler.

13. Agklamalt Meäl'imizde, eskiäimlerin tercüme üslübü tercih edilip mümkün derecede meäl
cümleleri ile äyetlerin kutsal metinleri arasrnda paralellik gözetilmig; boylece Arapga bilenler igin,
karylagrrma kolayh§r da sa§lanmrgrr.

14. Sürelefin bagtnda, onlann nüzül (inig) srralamasr da belirtilmigir. Qünkü bu slralamayr göz
önünde bulundurmak, äyetlerin manasrnr do§ru anlamak igin, pek önemli bir yardrmcl faktördür.

Allah'rm, Tevhid yolundaki nagiz hizmet gayretimizi kabul eyle!..
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D isnrt i u-nn i n nan uAn i nnnnina

VAHIY NEDIR?

Vahiy; Yüce Allah'rn, peygamberlerine emirve yasaklannr bildirme yoludur.

Vahiy, genellikle melek Cebräil araoh§ryla gergeklegir. Ancak melek olmadan da, Allah (C.),
peygamberlerine vahyeder.

Melek aracrh§ryla gergeklegen vahye "metlü vahi/ (melek Cebräiltiarafrndan Peygamber'imize
okunan vahiy) denir.

Ku/an vahyi, böyle gergeklegmigtir.

Vahiy mele§i Cebdil'in, vahyi getirme gekli de, tek olmayrp fakat gegitlidir.

Melek olmadan gergeklegen vahye ise, *metlü olmayan vahif'(melek Cebräiltarafrndan Pey-
gambe/imize okunmamq olan vahiy) denir. Bu vahiy de, kalbe do§ug, ilhäm, ya da saadrk
(dogru) niya yollanyla gergeklegir. KudsihadislerveHz. Peygambe/in din igleri ile ilgili hadisleri,
bu gegit vahiyden kabul edilmehedir.

Melek aracr[§ryla peygamberlere ulagrnlan ilätriemirler ve yasaklann toplamr, Mukaddes Ki-
tiaplar ve Suhuflar adrnr almal<tadrr.

SAADIKNÜYI:

Peygambe/imize (S.) gelen ilk vahiyler, uykuda saadrk (dogru) rüya yoluyla gergeklegmig ve bu
niyalar, oldu§u gibi, agk segik olarak gergeklegirdi.

Peygambe/imizin (S.), gün gibi gergeklegen niyalan, peygamberli§inden, 6 ay önce baglamrg
ve Cebdil ile bulugmasrna de§in sürmügür.

Peygamber'imiziN, CEBRA|L iLE it-x BULU§MAS!

Peygambe/imiz (S.), otuz beg yaglanndan itibaren, her yl Ramazan aynda, Mekke yakntnda
bulunan Nur da§rnrn Hira ma§arasrna gekilir ve orada, nz.ibrafrim peygamberin (S.) de, pey-
gamberli§inden birsüre önceyaptr§r gibi, tefekkürve ruhanimurakabe ile ibretalmayagaltgtdt.

PeygambeCimiz (S.), Hira'ya giderken süt ile et, ya da zeytinya§r ile göreklerden olugan az§rnr
yanrna alrr ve az§r tükeninceye dek, üg gün üg gece, yedi gün yedi gec€ veya daha fazla bir
zg;man kahrdr.

Peygamber'imiz (S.), krrk yagrna bastr§r yhn Ramazan ayrnda, yine Nur da§rnrn Hira ma§ara-
snagekildi.

7



O zamana de§in esrar perdesi aralanmrg ve Hz. Muhammed'de birgok ola§anüstü haller mey-
dana gelmigi. Fakat bu ayn 27. Gecesi Miladi: 610 yhnda, o zamana de§in olanlardan gok
farkh ve bambagka bir olay gergeklegti: Nurdan bir varftk kendisine gönindü ve onunla konugtu.
Bu gelen, Allah'rn (G.), di§er peygamberlere de gonderdi§ivahiy mele§i Hz.Cebräil idi.

Cebräil, Hz. Muhammed'e, ilk olarak gu meäldeki sozleri söyledi:

'Yaradan Rabb'inin adryla okul

O, insanr sülük gibiyaprgkan spermden yaraü.

Oku; ]ütfü, sonsuz olan ancak senin Rabb'indir.

O, insana kalemle yazmay o§retti.

O, insana bilmedikledni o§retti.(Alak1 -5)

Bu gekilde baglayan vahiy, bir süre sonra kesintiye u§radr. Vahyin kesildi§i devrede Peygam-
befimiz (S.), tekrar vahye kavugmaya ve Hz.Cebräil ile bulugmaya, gok özlem duyuyordu.

Ancak, vahyin duraklama devresinde Peygambefimizin (S.), da§lann tepesine gkp kendini
aga§rya atmak istedi§i riväyeti, do§ru de§ildir; günkü bu derece bunalrm, O'nun, kendi peygam-
berli§inden güphe etmesi anlamrna gelir ki, higbir peygamber, ne baglangrgta, ne de kargrlagtr§r
güglükler karysrnda kendi peygamberli§inden güpheye dügmez.

Sonra vahiy yine baglamrg ve Peygambefimizin ölümüne yakrn günlere de§in, kesintisiz olarak
devam etmi$ir.

ige Ze yrl kadar süren bu vahyin toplamrna "KuCan'denilmektedir.

Vahiy süresini birkag ytl eksik gösteren riväyetler ise, vahyin kesintiye u§radr§r yllann, bundan
dügülmesi itibanyla olsa gerek.

KUR'AN

KuCan, sözlük olarak, gok okunan, demektir

Terim olarak Kuian, Peygambe/imize (S.),süre süre, äyet äyet olarak inen, indikge, hem Pey-
gambedimiz tiaraftndan ezberlenen, hem de vahiy l«ätiplerine yazdlnlan ve güphe götürmez bir
gekilde nakledilip Mushaflara yazrlan ifadelerin toplamrna denir.

KUR'AN'IN SONCUN| VE AYETLERI

Kudan, 114 süreden olugmaktadrr. islam älimlerinin go§unlu§unun birlegti§i riväyete göre, bu
sürelerden 86'sr, Mekke döneminde, 28'i de Medine döneminde inmigtir.

Ku/an'tn äyet sayst konusunda farkh riväyetler vardrr. Ancak bu riväyetlere göre, Ku/an'daki
kelime ve cümlelerin sayrsr de§igmez;fakat äyetlerin baglangrcr ve sonu degigir. Özet olarak, bu
riväyetler, äyetlerin hangi cümle ile bagladr§rna ve hangicümle ile bitti§ine iligkindir.

Ayeüerin baglangronrn ve sonunun tespiti, onlann anlam ve mesajrnr etkilemedi§i igin bu husus,
vahiy ile bildirilmedi§i gibi, Peygambedimiz (S.) tarafrndan da bildirilmemig; daha sonra Täbii
(ikinci kugak) istam älimlerinin gafigmalarryla tespit edilmigir.
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Ku/an äyetlerinin saysna iligkin riväyetlerde, bu saylann en kü9ü§ü, 6000, en büyü§ü de

6666'dtr.

Bu gün islam dünyasrnda en gok yaygrn olan Ku/an nüshasrndaki rakamlara göre, äyetler, 6229

adet olarak igaretlenmi$ir.

euzü aiuuHi MiNE§§EYTAM'nnaciu

"E§er geytandan sana kötü bir dürtü gelecek olursa, hemen Allah'a st§tn (Eüzü, gek). Qünkü
güphesiz, her geyi hakkryla igiten ve her geyi hakkryla bilen ancak O'dur." (Fusstlet36)

"Öybyse Kur'an okuyaca§rn zaman hemen, o kovulmug §eytandan Allah'a sr§rn!" (Nahl:98)

Gerek namazda, gerekse namaz drgrnda KuCan okunmadan önce Eüzü.. okumak, kimi islam

älimledne göre sünnet, kimilerine gore de väcibtir.

BESMELE

Besmele'nin Kufan äyetiolup olmadr§r konusunda Sahabilerden ve di§er islam älimlerinden gu

görügler riväyet edilmigtir:

ibni Abbas ve ibni Ömeie göre Besmele, bagrnda bulundu§u her sürenin ilk äyetidir.

imam §afiiden riväyet edilen bir görüge göre Besmele, yalntz Fatiha süresinden bir äyettir.

Besmele, Fatiha süresinden tam bir äyettir; di§er sürelerde ise bir äyetin bir pargasdlr.

Besmele, Fatiha süresinin bir äyetinin bir pargasdtr.

Besmele, btitün sürelerde kendisinden sonra gelen äyetin bir pargastdlr.

Besmele, sürelerin bir pargasr olmakszrn, bagrnda bulundu§u süreler saystnca Ku/an
äyetleridir.

ibni Abbas'An riväyet olundu§una gore; melek Cebräil'in, Hz. Muhammed'e (S.) getirdi§i ilk

emir: "Ey Muhammed, §eytan'dan, Allah'a st§tn!" emri oldu. Hz. Muhammed(S') de: "Ben, o
kovulmug §eytan'dan, her geyi hakkryla igiten ve her geyi hakkryla bilen Allah'a s§lntnm!'dedi.
Sonra Cebräil, Hz. Muhammed'e (S.): "Bismillahinahmanirrahän, de!" dedi. Sonra O'na: Yara-
dan Rabb'inin adryla oku!" dedi.

Bu itibarla anrlan görüglerden birincisi, tercihe gayandtr.

Buna gore, cemaat namazlannda imam, sesli okunan namazlarda Besmele'yi de sesli okuma-

ldrr.

Günümüzde islam dünyasrnda en gok yaygrn olan Ku/an nüshastnda ise, Besmele, yalntz Fa-

tiha süresinin tam biräyeti olarak rakamlandlnlml$lr.
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11 N rAriHnsttnesi

FATiHA sÜnesi: t
Fatiha süresi, vahyin nüzül (inig) srasna göre, Alak,

lGlem, Müzzemmil, Müddessir sürelerinden sonra 5.

süre olarak Mekke de, inmi$ir.

Gerek Fatiha süresinin Ku/an'tn bagna yazlmast

ve gerekse di§er süreledn bu merrcut strasl, ilk halife

Hz.Ebubekir (R.) devrinde Kur'an sürelerini Mushal
(kitap) haline getiren kurulun yaptr§r srralamadtr. Pey-
gamber'imiln (S.) de, Ku/an sürelerini bu sraya göre

okudu§una dair riväyet edilen hadis ise, bu sralama-
ya gegedilik l«azandtrmak igin uydurulmu$ur.

Hz. Ali'nin yazdr§r Mushafta ise, sür+lerin srala-
masir, aynen vahyin inig stralamast gibi idi. Kuian'm
do§ru anlagrlmasr igin, vahyin inig snasnt göz Önünde

bulundurmak, en önemli yardtmo fakbrdür. Kudan

äyeüerinin tefsirve yorumunda islam äimleri arasnda
gönilen gorüg aynhklanntn go§u, vahyin inig strastntn,
göz önünde bulundurulmamasmdan kaynaklanmak-

tadrr. Qünkü Ku/an äyeüed, geligmelere göre inmig

ve hükümler, tedliciolarak tamamlanmt$tr.

Bu süre ile namaza baglantldt§t igin ona Fatiha
(baslangrg) denilmigtir. Bu süreye, Kudan'tn Anas,
Kitiabrn Anast, Salät (Namaz), Hamd, §ükür, Dua,

Cüz:1

§ifa, Esas, Väfiye, l(äfiye (yeterli) ve Hazine süresi
de denilmektedir.

Bu isimler, Fatiha süresinin nedenli büyük anlamlar
tagrdr§rnr bildimektedir. §oyle ki: Anlam itibanyla
üg bolümden olugan bu sürenin bagtnda, bütün
övgüledn gergek sahibinin yalnz Allah (C.) oldu§u,
övgüled gerektiren bütnn üstün vastflann, O'nun
rahmet deryasmdan kaynaldand§t ve ktyamet
günü, bahgetti§i bu nimeüedn hesabtnt de soraca§t
bildirilmektedir.

Fatiha süresinin ikirrci bölümünde de, btitün iba-
deüerin (taprnrglann), vasrtasrz olarak, do§rudan
do§ruya yalnz Allah'a (C.) yaptlmasntn ve O'ndan
yardrm istenmesinin telkini yaplmaktadtr.

Ügüncü bölümünde ise, dosdo§ru yol anlatrlmakta
ve bu yolu bulmak igin de, Allah'a (C.) niyaz ve ya-

kan§ telkin edilmektedir.

Hicr: 87. äyetinde gegen "seb-i mesäni" (namazlar-

da tekrar tekrar okunan, övülesi yedi äyet) de, bazt

Sahabllerden gelen riväyette, Fatiha süresi olarak,
agldanmrgrr.

Mezhep imamlan da, bu riväyete itibar ettikleri igin,

Fatiha süresinin yedi äyet oldu§unda ittt'fak etnig-
lerdir. Ancak imam Ebu Hanife, Besmele'yi bu yedi

äyetten saymam§; di§erlerine göre, 7. äyet olan
bölümü, 6. ve 7. äyet olarak de§erlendirmi$ir.

Fatiha süresinin, namazlarda okunmastnn larz
olup olmadr§r konusunda da, Mezhep imamlan
arasrnda görug aynh§r vardtr. Bu sürenin, di§er
sürelerde olmayan mezkür özellikleri ve "Fatiha'sz
namaz olmaz." hadisi de dügünüldü§ünde, namaz-
larda Fafiha süresini okumantn faa oldu§u gödgü-
nün tercihe gayan oldu§u anlagtlmaktadlr.

1. Rahmän ve Rahi'm olan Allah'tn adtyla
baglanm.

2. Hamd (övünmek, övülmek, gükür), ya!-

nlz Allah'a mahsustur. O Allah ki, bütün
älemlerin (yaratrlmrglann) Rabb'idir.

3. O Allah ki, Rahmän'dtr; Rahim'dir.

4. O Allah ki, ceza ve mükäfat gününün

hükümranrdrr.
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5. Allah' r m, biz, y alnrz Sana taparr z v e yal-
nz Senden yadtm dileriz.

6. Sen bizio dosdo§ru yola ilet!

7. O dosdogru yol ki, Senin iyilik etti§in
imanhlann yoludur; öfl<ene u§ramrg iman-
srzlann yolu de§il;sapknlann yolu da de-
öir!

Amin (Kabuleyle ya Rabb)!

(1) Rähman ve Rahiln, rahmeti pek fazla olan de-
mektir. Ancak Rahmän kelimesinde, bu anlam,
Rahim kelimesirden daha ktrweüidir. Bu da, nice-
lik itibanyla olursa, Rahmän, dünyada hem imanlr-
lara, hem de imansrzhra rahrnet eden, demektir.
Rahim ise, kryamet günü, yalnz imanlrlara rahrnet
eden, demektir. Yok, e§er nitelik itibarryla olursa,
Rahmän, hem dünya ,hem de ähuet nimeüerini
kapsar; Rahim ise, yalnrz dünya nimetlerini l«apsar;
günkü dünya nimetlerinin bttyuöü de, kü9ü§ü de
vardrr; ährret nimetleri ise,hepsi büyüktür.

(2) Sahabileden gelen riväyetlere göre, älemler,
göyle tefsiredilmigin Evren ve errrendeki bütün ya-
ratrlmqhr. insanlar, cinler, melekler, geytanlar.

insanlar ve cinler, birer älendir; onhnn dqmda on
sekiz bin veya on ddrt bin äem daha vardrr. Dünya
bir älerndir; dünyadan bCIka on sekiz bin veya krrk
bin veya seksen bin älem daha varür. Abmterin
sEryrsrnr yalruz Allah (C.) bilir.

(5) Eski islam älimleridiyorlar ki;Attah'a (C.) tdmit
kulolmanrn sm, bu äyettedir. Allah'a (C.) kämil kul
olmay anlatan btitün diniffadeler, bu äyetin agkla-
masrdrr. iste bundan dolayr denilmigir ki, Kuiän'rn
sm, Fatiha siresindedir; Fatihanrn srrn da, bu
äyettedir.

Qünkü bu äyetin birinci cümlesi, girkten annmay,
ikirrci cümlesi de, Allah'tan (C.) bagkasrnrn gücüne
ve kudretine güvenmekten annmayl telkin etmek-
tedir.

Zira Nisä: 48 ve 116. äyeüednde bitdirildi§i gibi,
Allah'rn (C.), asla ba§rglamaya@r günah, yalnrz
gifttir, Ona ortak kogmaktrr.

§irk, Allah katlnda itibarl olduklanna inanrlan in-
sanlann, cinlerin ve meleklerin, kendilerine gefaat
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etmeleri, Allah'a yaklagmalanna vesile olmalan
amaoyla, onlara veya onlan temsil eden puüara,
onlann anrsrna meydana getifilmis olan mekänlara
ve nesnelere tapmak, tazimde bulunmak, onlarr
arao yaparak dua ve niyaz etmek ve berekeüen-
mek amaoyla onlara el, yüz sünnektir. Kuian'rn
gegitli äyetlednde girk, böyle tanrmlanmalrtadrr. Bu
äyetlerden ikisi meälen göyledir:

"Haberin olsun ki, hälis din, yalnz Allah'rndrr. On-
dan bagka da koruyucu dosüar edinenler derler ki:
Biz onlara, ancak, Allah'a bizi daha gok yaklastrr-
snlar diye taptyoruz." (Zümer:3)

'0 Allah'a oftak koganlar, kendileri igin itibar vesilesi
olsun diye, Allah'rn yanr sra bagka tannlar da edin-
miglerdir." (Meryem:81 )

(6) Zaten dosdogru lolda olan iman ehlinin, her
zaman bunun igin niyazda bulunmalarr ise, bu gü-
zel halin devam etmesini ve daha da geligmesini
Allah'tan (C.) nryaz etnek anlamrndadrr. Nitekim
"Ey iman edenler, Allah'a, Peygamberine, Peygam-
berine indirdi§i Kitaba ve daha önce indid§i kihba
iman ediniz." (Nisä: 136) äyetindekiemirde, bunun
devamr igindir. Bu itibarla bunlar, häsrhn, tahsili
(zaten olan bir geyi gergeklegirmek) gibi anlamsrz
degildir.

f/) Allah'rn (c.) nimet bangettiöi, iyitik etriüi kimse-
ler, Kufan'da göyle anlatllmaktadrr:

"Her kim, Allah'a ve Pelryamber'e itaat edecek olur-
sa, ige onlar, Allah'rn, kendilerine nimet bahgett§i
(iyilik etti§i) peygamberler, sddlkler, gehidler ve sa-
alih kirnselerle beraber olacaktrr.' (Nisä:69)

Ayetteki srddikler, Peygambe/irnizin (S.), islam'rn
gilesini gekmig olan ilk Sahabfleridir.

Diger bir gönige göre, Allah'rn (C.) ninct bahgett(ii
bu kimseler, eski peygamberlerdir.

Bir di§er görüge göre ise, bunlar, Hz. Musa ve Hz.
lsa (S.) dinlerinin geprli oldu§u zamanda onlara
iman etm§ olanlardu.

Bk riväyete gore, Peygambeiimiz (S.), Alhh'rn (C.)
öfl<esine, gazabrna u§ramq olanlann, Yahudi'ler ve
sapkrnlann da, Hrristiyan'lar oduklannr uiylemigtir.

Buna göre, Alhh (C.), 5. äyette, Altah'a ortak kogan-
lann inancmdan uzak durmayr telkin ettiKen sonra,
bu äyette de, Kitap Ehliolan Yahudive Hrristiyan'la-
nn inancrndan da uzak dunnayr telkin eünektedir.

FATIHASÜRESI
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Di§er bir dväyeb göre ise, Allahln öfl<esine u§ra-
mrg olanlar, günahkärlar, sapkrnlar da, cahiller ola-
rakyorumlanmqtr.

Amin: Bu kelime, Kuian'rtan degildir ancak Fati-
ha süre§nden sonra okunmasl sünrettir. Nitekim
riväyet olunuyor ki, Peygambelimiz (S.) gflle bu-
yurmustur:

febräil, Fatiha süresinden s(nra ßmin', dememi
bana o§retti ve bunun, bir yaznn mührü gibi oklu-

§unu söyledi."

Cernaatle krhnan sesli namazlarda hem imamrn,
hem de cemaatin "Aminl" demeled konusunda
mezhep mr)gtehiüed, farklr gönigler bildirmi$edir.
Bu konudaki hadisler, incelend(finde, hem imamrn,
hem de cemaatin yüksek sesle'Amin!" demeleri-
nin sännet oldu§u anlaglmaktiadrr. Qünkü dväyet
edilen sahih bir hadise göre, Pelgambeiimiz (S.),

mescidi gnlatrrcasna, Wlsek sesle'Amin!" dedi
ve cemaat de, "Amin!'sesleriyle mesci$ gnlatlrlar-
dr.

Vne riväyet edilen sahih bir hadise göre, Peygarn,
be/imiz (S.), Söyb brryurmu$un

Yahrdi'lerin, Müslürnanlan en gok kskandrklan
geyleden biri, bizim Curna namaztmz, biri de, bi-
zim Krblemiz ve biri &, cernaaüe kilrnan sesli na-
rnazhrda yüksek sesb "Aminl" dememizdir."

Cüz: 1

BAKARA SüNCSI: Z

Bu süre, Medine'de näzil olan ilk slredir; 286 äyetlir.
S{lrenin, 67-71. ä}reüerinG konu edilen Baf«ara dan
(sr§rrdan) thlayr bu aö almlEu. islam'rn, inang, ah-
hk ve soqnl hayata iliddn kurallannm önemli bir
bölümtln{i igerdiüi i(in, ona "Kunn'n büyük gadrn'
denilmi$ir.

aisuir-uen i n nmuArinRAHßu

1. Elif. Lam. Mim.

2. Bu Kudan, öyle bir kitapilr ki, Allah ka-
trndan oldu§unda h(lbir güphe yoktur. O,
tal«ä sahipleri igin yol göstericidir.

3. O takvä sahipleri ki, gÖninmeyen ger-
geklere inanrrlar; narrlrazt da gere§ince kt-
larlar; kendilerine bahgetti§imiz mallardan
da Allah yolunda harcarlar.

4. Yine, onlar, sana indirilen Kitaba da,
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senden önce indirilmig olan kitaplara da
inanrrlar; ährret gününe de kesenkes ina-
nrrlar.

5. igte onlar, Rabb'lednin doöru yolu üze-
rindedirler; umduklanna erenler de, ancak
onlardrr.

(1) Bu sürede oldu§u gibi Ku/an'rn bazr sOreleri,
yafin, teftipsiz biftakm harflerle baglamaktadrr. 29
sürenin bagrnda bulunan bu gegit harflerin toplamr 14
tanedir. Bu harflerin anlamr konusunda riväyet edilen
gön§ler Eiyledir:

Bu harflerin anlamr, Allah'rn (C.), Peygambe/imize
(S.) bildirip de Onun, bagkasrna bildirmesini dileme-
di§i srlardandrr. Bu harfler, bagrnda bulunduklarr
süreledn isimleddir. Bu harfler, Kuian'rn isimlerin-
dendir. Bu harfler, Allah'rn (C.) isimlerindendir. Bu
harfler, Allah'rn (C.) isimlerinin veya sfatlannrn bag
harfleddir. Burada Elif, Allah, Hm, Latß Mim de,
Mecid demektir. Yahut Elif, Allahln nimetleri (älli'),
l-äm, Allah'ln ltitfu ve Mim de, Allah'ln sant ve azl-
meti (mecd) demektir. Elif, Allah demek, l-äm, Cebräil
ve Mim de, Muhammed demektir: Allah (C.), Kuian'r
Cebräil vasmsryla Muhammed'e indirmigir. Bu harl-
ler, Ku/an'rn bir bölümünün sonu ve di§er btilümünün
baglangrcrna igarettir. Bu harfler, dinleyicilerin dikka-
tini gekmek igindir. Bu harfler, yemindir. Bazlanna
göre ise, bu harfler, Ebced hesabryla, olaylann süre
sini bildidr. Ancak bu görüg, islam inanctna tiamamen
zrt oldu§undan, giddetle reddedilmigtir. Bu gönigün
sahipleri, onu, riväyet edilen asrlsrz bir hadise da-
yandrmqlardrr.. Bu asrlsrz hadise göre, Yahudi'ler-
den bir grup, Peygamber'imizin (S.) huzuruna gelip
bu yeni dinin ömninün 71 yrloldu§unu, günkü "Elif.
Uim. Mim." harflerinin Ebced hesabryla 71 yrla igaret
etti§ini soylemigler ve Peygamber'imi2 de, onlann bu
de§erlendirmelerine gülmüg ve di§er sürelerin bagrn-
daki harfleri de okuyunca, onlar da, bu de§erlendir-
menin yanlq oldu§unu anlamrglar.

l(aldr ki, har muhal, bu riväyet kabuledilse bile, Pey-
gambe/imizin (S.) gülmesi, Ebced hesabryla deser-
lendirme yapmanrn do§ru oldu§unu tasdik anlamrnda
olmaz; onlann cehäletine taaccüp etmek anlamrnda
olur. Qünkü e§er Peygambe/imizin (S.), bu gütmesi,
onlann, bu dinin ömnine iligkin de§erlendirmelerin-
den dolay olsa ve bunun igin di§er sürelerin bagrnda-
ki harfleri okumug olsa; Peygambe/imiz (S.), bu dinin
ömninün, sürelerin bagrndaki harflerin toplamrnrn,
Ebced hesabryla ifade ettikleri süre kadar oldu§unu
zrmnen ifade efnig olu6 oysaki bu din kryamete dek
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bakidir.

Ku/an sürelerinin bagrndaki bu terkipsiz harfler, bazr
lslam äimledne gore, kendi baglanna ayn äyeüer
olmayrp fakat äyetlerin birer pargasrdu. Di@r islam
älimlerinegöre ise, "Elif. Läm. Mim", tekrarlandr§r her
yerde, "Elif. Hm. Mim. Säd, "l(äf. Hä. Yä. Ayr. Säd',
'Tä. Hff,'Tä. Sin. Mim",'Tä. Sin.",'Yäsin." ve'Hä.
Mfm.', birer ayn äyeüediq "Hä. Mim. Ayn. Sin. lGaf',
ise, iki ayn äyettir.

(2) Ku/an'rn, Allah (C.) katrndan gelen vahiy oldu-

§unda hig güphe bulunmamas, sa§hkh de§erlen-
dirme yapabilen gergek akl sahipled igindi4 bunlar,
Ku/an'rn, hem ifade, hem de mana itibarryla egsiz bir
mucize oldu§unu anlarlar. Zaten Ku/an, britün insan-
lara meydan okuma.ktiadrr:

"E§er siz, kulumuz Muhammed'e indirdi§imiz
Kufan'dan bir güphe iginde iseniz, haydi, siz de ona
benzer bir süre getiriniz." (Bakara:23)

Bu äyete gdyle de mana verilmigir: "Bu Kur'an, öyle
bir kitapür ki, Allah katrndan oldu§unda, dogru yolda
olan takvä sahipleri igin higtir güphe yoktur.'

Takvä sahipled, Allah'rn (C.) azabrndan gere§i gibi
sakrnanlar ve Onun rahmetini umanlardrr. Tal§rä sa-
hipleri, yasaklardan sakrnanlar ve emidere uyanlardrr.

(3) Gaybe (görünmeyen gergeklere) inanmak, Allah'a,
meleklere, Kubal Kitaplara, peygamberlere, ährret
gününe, cennete, cehenneme ve ölümden sonra diri-
lip Allah'rn huzuruna vanlaca§rna inanmaktrr.

Münafiklann aksine, Peygambeiimizin ve Müslü-
man'lann arkasrndan (gryabrnda) da inanmaktrr.

Yalnz diliyle de§il, kalbiyle de inanmaktrr.

imandan sonra, bedeniibadet olan namaztn ve mali
ibadet olan maliyardrmrn, zikredilmesi, bu iki ibade
tin, lisan ve kalp ile olan gergek imanrn göstergeleri
oldu§una igarettir.
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6. O inatgr käfirleri uyarsan da, uyar-
masan da, onlar igin birdir; onlar, iman
etmezler.

7. (Sanki) Allah, o käfirlerin kalplerinive
kulaklarrnr mühürlemigtir. Onlann göz-
lerine ise, sanki bir perde gekilmigtir.
Pek büyük bir azap da, onlar igindir.

8. insanlardan öyleleride vardrr ki,"Biz,
Allah'a ve ährret gününe inandrk." der-
ler; oysakionlar, iman etmig de§illerdir.

9. Onlar, kendilerince, Allah'r ve iman
etmig olanlarr aldatmaya galrgrrlar. Oy-
saki onlar, ancak kendilerini aldatmrg
olurlar; fakat farkrnda de§illerdir.

10. Bu kimselerin kalplerinde bir gegit
hastahk vardrr. Böylece (onlar akrllarrnr
ve hür iradelerini kullanmadrklan igin)
Allah, onlarrn hastah§rnr artrrmrgtrr. Ya-
lan söylediklerinden dolayr, can yakrcr

aAKARASÜnesi @ Cüz:l

bir azap da, onlar igindir.

11. Kendilerine: "Yeryüzünde bozgun-
culuk yapmaytn!" denilince de, onlar:
"Biz ancak rslahatglyr/' derler.

12. Haberin olsun ki, onlar, gergekten
bozgunculann ta kendileridir; ancak far-
krnda da de§illerdir.

13. Onlara:"O di§er (samimi) insanlarrn
iman etti§i gibisiz de iman ediniz!" deni-
lince de, onlar: "Biz, o sefihlerin (zaval
hlarrn) iman etti§i gibi iman eder miyiz
hig!" derler. Haberin olsun ki, onlar, ger-
gekten zavalhlann ta kendileridir; ancak
onlar bunu bilmezler.

14. O münafrklar, iman etmig olanlarla
bulugunca: "Biz, iman etmigizdi/' derler;
kendi geytanlanyla bag baga kaldrkla-
rrnda ise: "Biz, sizinle beraberiz; blz,
onlarla, yalntz alay etmekteyiz " derler.

15. AsrlAllah, onlarla alay etmekte (on-
lann cezasrnr vermekte) ve kendilerini
azgrnhklan iginde bocalar bir halde br-
rakmaktadrr.

16. igte onlar, o kimselerdir ki, do§rulu-
§a kargrhk sapkrnh§r satrn almrglardrr.
Onun igin bu ahgveriglerinde kazang
elde edememigler ve kendileri do§ru
yolu bulamamrglardrr.

(6) Bu käfirler, Ebucehil, Ebulehep, Velid bin
Mu§ire ve Yahudi'lerin geyhleri gibi higbir uyan-
dan etkilenmeyen imatgrve Peygambe/imiz (S.)
hakkrnda önyargr[ olan ünlü käfirlerdir.

(8) Bu sürenin bagrnda, Kur'an'rn, Allah (C.) ta-
rafrndan indirilmig bir kitap olmasr konusunda,
sa§duyu sahipleri igin, higbir 9üphe bulunmadr§r
ve ährret hayatna inanrp ondan dolay endige
edenler igin hidäyet rehberi oldu§u anlaüldrl<tan
sonra, diniinang noktasrnda insanlarrn üg srnrfr
anlatrlmaktadr r: Gergek imanlrlar. Bunlarrn vasrf-
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larr, 3-5. äyetlerinde anlatlmrstrr. iman etmeyen
ve bunu agrkga söyleyen käfirler. Gergekte iman
etmedikleri halde iman ettiklerini söyleyen mü-
nafiklar. igte A-ZO. äyetleri de, bu ikiyüzlü käfirleri
anlatmaktradlr.

Münafrklann vasrflarr, yalnrz, Medine'de inmig
olan sürelerde anlatlmaktadrr; gtinkü Mekke dö-
neminde münafiklrk yoktu; bunun aksine, bazr
insanlar, kalben ve gergekten iman ettikleri hal-
de, käfirlsrin igkence ve icban kargrsrnda käfir
olduklannr söylemek zorunda kalryorlardr. Pey-
gambedimiz (S.), Medine'ye hicret ettikten sonra
Mtisltiman'lann sayrsrnrn go§almasr ve savaglan
kazanmalan neticesinde Müslüman'lar, korkulan
bir güg elde edince ve Müslüman olmak avantailr
bir vasf haline gelince, münafrklar ortaya grhr.

Peygamber'lmiz (§.), münafrklan bildi§i halde,
öldürülmelerine izin vsrmemig ve bunu teklif
eden Hz. Ömer'e (R.) göyle demigtir:

"Ben, Arap'larm: 'Muhammed, kendi arkadagla-
nnr da öldürüyor' demelerini istemiyorum.'

Yani igin igyüzünü bilmeyen Arap'larn, onlan
haksrz yere öldürdü§ümü söylemelerinden ve
bu olumsuz propagandanrn, Arap'larrn, Mrislü-
man olmalanna engel teskil etm€sinden endige
ediyorum.

islam älimleri, Peygambefimizin (S.), bu uygula-
masrna bakarak, häkimin, kanlt istemeden, ken-
di bilgisiyle hükmedemeyece§ini söylemiglerdir.

Bazr islam älimlerine göre, häkimin, bagka kanf
olmadan, kendi bilgisiyle idam karafl vereme-
yece§i konusunda lshm älimleri araslnda ittifak
vardrr; dl§er cezalan igin lse itlilak yoktur.

(11) Münafrklann, bozgunculuk yapmalan, in-
sanlann yaranna olan dinf emirleri gi§neyip gü-
nah iglemeleri, insanlar araslnda dügmanlrk ve
savag gkartmak igin u§ragmalan, kälirleri dost
edinip Müslüman'lann srrlarrnr onlara aglp Müs-
lüman'lan zattyele dügürmek igin gayret haroa-
malan ve frrsat bulunca da, Müslüman'lara l«argr
käfirlere yardrm etmeloridir.

Münaftklar ise, Müslüman'lar ile käfirlerin arastnl
bulmak igin, käfirlerle iyi iligkiler kurduklannr id-
dia ediyorlardl.

(13) Sefihler, aklr ermez, goluk-gocuklar veya
yoksullar ve kölelerdir.
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(14) Münafrklarrn geytanlarr, Yahudi'lerin geyh-
lerinden ve mügrikler ile münafrklardan olan bü-
yükleridir.

(15) Allah'rn (C.), münaltklarla alay etmesi, bu
yaptrklarrnrn cezasrnr vermesi demektir. Yahut
bu, insanlar arasrndaki iladeye göredir ki, bir
kimse, kendisini aldatmaya galgan birtne galip
gelince: "igte asrl ben seni aldattrm" der.



17

t? ü L:ß ür?$'i rgr "$t,F'#,c- @ rrl#i -tlir.4roi3'rl,t|'tr+.lt
,iJ-;,t a #k',i @' i;-j *'& #'€.
'o:'rttÄ ä'&u t;jt;i;"'e'$ t;, au.t» ,1

i * @ i,i«j,r':,nla6i;3r,t; pr:rtsr

$i g $:;'&1 ;bi -trs' 
i1:äi 3Ä.2;-'ö't I

V-t-.ti'ry;a,,.li:3'lr ;L'; ; i ;e W?*1
'rsir,:ltr§itr,iiif @"rf ,; $ S.'Arly
,r#i 6 "irk Ffu '# U :rÄti',i<l; 6Är

,(3r aa;119;i3r,'äq aiir 6: *
tl"rä 

-Ä- lt;a3 X\65 C';' 9t:2tr a ;r;rit ti
,i* * ü'i 4 --s 4e :'!j @ t'i:x ;i3
,i1 .ir irrl n $;iai 6;"r'\11 a y rl-, $;i3

1'Jlrg;i'ilJ* üiriup, lt, @ 'q*#
@ a+.*,1 LLil;'rto7.:r'r,)ti:t t;:'fi 4t

17. O münafrklann durumu, o kimselerin
durumuna benzer ki, karanltkta bir ateg
yakmrglar; nihäyet o ates etraftnt aydtn-
latlnca, Allah, onlann ryt§tnl gidermig ve
kendilerini zifiri karanltklar igirde higbir
geyi görmez halde blrakmtgtlr.

1 8. Onlar, (sanki) sa§l rd I rlar; dilsizdi rler ve
kördürler. Onun igin onlar, (sapktnhklann-

dan) dönemezler.

19. Yahut onlann durumu, o kimselerin
durumuna benzer ki, gökten sa§anak ha-

linde boganan, iginde zifiri karanhklar, gid-

detli gök gürüttüsü ve gimgekler bulunan
ya§mura tutulmuglar; yrldtnlardan gelecek
ölüm kokusuyla parmaklannt kulaklanna
trkamrglardlr. Oysaki Allah, l«äfirleri her
yandan kugatmtgtr.

20. Neredeyse o gimgekler, onlann göz-

lerini kaprverecekmig. §imgek, onlan ay-
drnlattrkga rgr§tnda yüniyorlar; karanltk

Ctiz: 'l

üzerlerine @künce de, durakstyodar. 7s-
ten Allah dileseydi, elbette onlann gözle-
rinigörmez, kulaklannr da igitmez ederdi.

$üphesiz Allah'rn gücü, her geye yetmek-
tedir.

21.Ey insanlar! Yalntz O Rabb'inize tapt-
nE ki, sizi de, sizden öncekileri de O ya-
ratmrgrr. Umulur ki, (azaptan) korunmug
olurcunuz.

22. O Rabb ki, yerytiztinü sizin igin bir dö-
gek, gö§ü de bir tiavan misali yapt. Bir de,
gökten su indirdide, onunla sizin igin be-
sin olmak üzere, topra!«tan gegitli ürünler
grkardr. Öynyse siz bunu bilebile Allah'a
ortaklar kogmaytn.

23. Hem de, e§er sizler, kulumuz
Muhammed'e indirdi§imiz Ku/an'dan bir
güphe iginde iseniz, haydi, ona benzer
bir süre getiriniz; Allah'tan bagka bütün
yardrmcrlannrzt da yardlmtntza ga§tnnz.
E§er iddianrzda do§ru iseniz (haydi, bunu
yaprnz).

24. Yok, e§er bunu yapamayacaksantz'
ki elbette yapamayacakstntz- öyleyse o
ategten saknrn ki, onun yakaca§t insanlar
ile taglardrr. Bu ateg, käfirler igin haztrlan-
m6tr.

(17) Bundan önce münaftklann hali anlatldtküan
sonra bu äyetlerde de onlann durumu, misallerle
agklanmaktadu. Qünkü misaller, daha gok, etkileyi'
cive hasrm igin daha gok ikna edicidir. ige Oundan

dolayrdrr ki, Allah'rn (C.) kelamtnda, peygamberler

ile filozoflann sözlerinde misaller gokga anlatllmak-
tiadrr.

Münafrklar, dilleriyle iman ettiklerini söylemekle,
canlanna, mallanna ve goluk4ocuklanna doku-
nulmazhk hakk, Müslüman'larla evlenmek, on-
lardan miras almak rre savag ganirneüerinden

Müslüman'lar gibi pay almak ghi biilakm gegici

menfaatler elde ediyorlarsa da, onlann reziFrüs-
va olmalan pek yaktndrr ve bu sahte irnanlanntn,

BAKARASÜRESI



ähtrette kendilerine bir faydast olmayacakfir. mazsa.. ." demesi, girktir (Allah'a ortak kogmaktrr).

Kryamet günü, geryek iman sahipleri, imanlannln
qr§rnda yrirüyecekler; münafrklar ise, bu rgrktan
yoksun olacaklardrr.

(20) Münafrklar, dilledyle iman ettiklerini söyleyip
Müslüman'lann bütün haklarrndan yararlanryorlar-
dr; ancak Müslüman'lar, bir skrntrya u§rayrnca, bu
hallerini sürdürmek ile tekrar kti,fre dönmek arastn-
da bir gagkrnhk gegiriyorladr.

(21, A2l Bu äyetlerde Allah (C.), Tevhidi (tek tan-
n[§r) anlaünakta ve yalnrz Kendisine tiaprlmasnr,
Ona, ortak kogulmamasnr emir buyurmaktadlr.

Bu itibarla bu ve benzeri äyetlerin meälinde hasr
(münhasrren, ancak, yalnrz) ifadelerini kullanma-
dan, srrf 'Allah'a taprn. Allah'a yalvann" demekle,
äyetlerin karyrh§r, verilmig olmaz. Qünkü:

a- Bu äyetlerin muhatab olan mügrikler (Allah'a
ortak koganlar) de, Allah'a (C.) ibadet ediyorlardr; -
Müslüman'lardan farkh da olsa- namaz klryorlardr;
Hac ediyorlardr ve kurban kesiyorlardr. AncakAllah
katrnda kendilerine sefaat etmeleri igin, kutsal ve
Allah katrnda itibarlr olduklanna inandrklan birtakrm
canh ve cansrz vartklara da tapryorladl. Nitekim
Zümer:S. ve Meryem:81.gibi äyetlerde bu husus,
agkga belirtilmehedir.

b- Brilrük tefsir älimleri de, ibadet, dua ve takväyr
emreden bütün äyetlerde, tahdeh(yaln rz)" kelime-
sinin mukadder (gizli) oldu§unu söylemiglerdir.

c- Bu konudaki äyetlerin mana britünlü§ü de, ancak
hasr (yalnrz, ancak) manasrnl vermekle sa§lanabi-
lir. Nitekim A'raf:S9. 65.73. ve 85. äyetlerinde de,
ibadet emrinden sonra, bizin Ondan bagka tiannnrz
yoktur'' denilmektedir. Vne, Mäide: 72. äyette de,
ibadet emrinden sonra, lünkü herkim, Allah'a or-
tak kogacak olursa..." denilmektedir. igte btitün bu
äyetlerde mana btitünlü§ü, hasn gerektirmektedir.

Yine burada da,21. äyette, Allah (C.), kendisine
taprlmasrnr emir buyurduküan sonra, 22. äyelb de,
Kendisine ortaklar kogulmamasrnr emir buyurmak-
tadrr.

Riväyet olunuyor ki, bir zat, Peygamber,imize (S.):
'Allah'rn diledi§i ve senin diledi§in olu/' deyince,
Peygambe/imiz (S.), ona: "Sen, beni Allah'a ortak
mr koguyorsun?" buyurdu.

Büytik Sahabilerden riväyet olundusuna göre, bir
kimsenin:'Allah'rn inäyeti ve filan zatrn himmeti oF

(24) Bu ta§, kibrit taslandrr. Bu, cehennem ateginin
giddetini tasvir etmek igindir. Qünkü kibrit taslannrn
yakld(r atesin harareti, gok giddetli olur.

Yahut siz ve tapt§rnrz putlar, cehennem yakaca-

§r olacaksrnrz. Nitekim di§er bir äyette de: "Siz ve
Allah'rn drgnda tapt§rnrz geyler, cehennem yaka-
ca§srnz. Siz oraya gireceksiniz." (Enbiyä:98) de-
nilmektedir. Bu da, taptrklan putlan tahkir anlamrn-
dadrr. Yani onlann, putlardan beklentileri gergek-
legmeyece§i gibi, nedametlerini artrmak igin, put-
lan da kendileriyle beraber cehenneme atrlacaktrr.
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25. fievhid imanryla) iman edip hayrrlr i9-

ler de yapmrg olanlara ise müjdele ki, on-
lar igin, (a§aglannrn, saraylannln) alttndan
rrmaklar akan cennetler vardtr. Kendileri-
ne o cennetlerden bir meyve yedirildikge

onlar: "Bu, daha önce dünyada bize ye-
dirilen meyvedi/' diyeceklerdir. Zaten bu
meyrueler, göninümde dünyadakine ben-
zer olarak kendilerine verilecektir. Orada
onlar igin tertemiz eglerde vardtr. Ve onlar
hep orada kalacaklardtr.

26. Allah, de§il daha büyü§ü, bir sivrisi-
ne§i bile örnek vermekten asla gekinmez.

igte bu durumda, (tevhid ile) iman etmig
olanlar, bu öme§in, Rabb'leri kattndan
do§ru olarak verildi§ini kesinlikle bilirler.
Käfirlere gelince, onlar da: 'Allah, bu ör-
ne§i vermekle sanki ne demek istemigtir!"

derler. Allah, bu öme§i vermekle birgok-
larrnr do§ru yoldan saptrmq; birgoklarlnt
da do§ru yola iletmig olur. Zaten Allah,

Cüz:1

bununla, ancak do§ru yoldan gtkanlan
(fasklan) saptrnr.

27. Onlar, öyle kimselerdir ki, sa§lamlag-
ilnlmasrndan (veya kabul edilmesinden)
sonn Allah'rn ahdini bozarlar; kurulmasr
emredilmig ba§lan da keserler ve yeryü-
zünde bozgunculuk yaparlar. igte hüsrana
u§rayanlar onlardlr.

28. Siz, Allah'r nasrl inkär edersiniz ki,

cansrz iken size O, can verdi; sonra sizin
canrnrzr O, alacak; sonra siziyine O, diril-
tecek; sonunda da ancak Ona döndüni-
leceksiniz.

29. Yeryüzünde nevarsa hepsinisizin igin

O, yarattr; sonra, göklere yöneldi de, onla-
n da yedi gök olarak düzenledi. Her geyi

tiam olarakbilen de Odur.

(25) Bundan önce Allah (C.), bedbaht kullan igin

hazrrlad§r azabr bildirdikten sonra burada da, bah-
tiyar kullarr igin hazrrlad§r mül«äfat bildirmektedir.
Bu äyet bize bildiriyor ki, bu müjdeye hak kazan-
mak igin iki gey laamdrr: Birincisi Tevhid imandtr.
Bu, temel gibidir. lkincisi de, bu temel üzerine bina
edilen hayrrft islerdir; temel, olmadan bina bir ige

wamaz.

Sahabllerden riväyet olundu§una göre, yedi cen-
net vardrr: Firdevs Cenneti, Adn Cenneti, Naim
Cenneti, Huld Yurdu, Me'va Cennet; Selam Yurdu,
llliyyün. Bu cennetlerin her birinde de, amellerin
ve amel sahiplerinin degigik vastflanna göre gegitli

mertebeler ve dereceler vardtr. Cennet meryeleri
ile dünya meyveleri arastndaki benzerlik, isim, renk
ve gekil bakmtndandtr; mil<tar ve tat bakmtndan
degildir. Bu krsmi benzerlik, nefsin, onlara meylet-
mesini sa§lamak igindir. Qünkü insan, do§al olarak,
a[grk oldu§u geylere meyleder. Bir de, insantn, o
meyvenin üstünlü§ünü kavramastnt kolaylagtrmak
igindir. Qünkü cennet nimetleri insantn hig bilmedi§i
cinslerden olsaydt, o nimetin bagkatürlü olmayaca-

§r sanrlabilirdi.

(26) Gerek daha önce näzil olan Ankebüt 41.

äyetinde, önimcek a§r ile, ömek verilmesi, gerekse

bundan önce münafrklann halinin iki örnekle an-

aAKARA sünesi
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htilrnasrnrn, l«äfirter taraflndan tuhal kargrhnmasr
üzerine bu äyet inmigtir.

(2fl Allah'n ahdi, Onun varft§rnr, birll§ini ve pey-
gamberlerinin do§rulu§unu gösteren akli delillerdir.
Yahut Tanatta, Peygambeiimiän gebce§inin bil-
dirilrnesl ve Yahudi'lerden, ona iman edeceklerine
dairsöz almmasdu.

Yahut bu ahid, Alhh'rn (C.), AOem'in1S.; sutbünden
züniyelini grkanp onhrdan ald§r ahittir. Nitekim
di§er bir äyette de goyle denilmeldedin 'Hani bir
zaman Rabb'in, Adenpsulhnrdan, onhnn sulbün-
den züniyeüednigkarü ve onhn kendiledne gahit
tutarak 'Ben, siän Rabb'iniz de§il miyim demig
ti; onhr da: ' elbette ki Rabbimizsin' dem§lerdi."
(A'ral:172)

Kurulrnas emredibn ba§lan kesmek; akrabahr
arasmdaki iyi iligkiled kesnrek, Mtislürnan'larh cbst-
luk ba§lanru kesrnek, peygamberbrle kutsal kitap
lararasrda aynm yapp bazhnna iman etnernek,
di@r haydr lligkileri kesrnektir.

(28) AyAin rnetnirxde gegen ?ne)ryif, irsan öü-
sü olrnayrp canslz anlamlndadrr. Nltekim bagka
äyeüerde (Furlran:49. YA.Sinr33.) bu keline, totr
rak kjn de kullanilmrgr.

Yani si2, neniyi ol§'turan besin rnaddeleri halirde
ilen, lrahrlt siz, tenüz irsan hayaüna sahp olrna-
)ran ttir et pargasr iken... derneklir.

Pg) Ayetn nHtirdeki "sä,rnme (sonraf kelinesi,
zarnan itibanyla sonrallk anlamrda olrnayrp hr ki
)raratmann birt dnden fiarklr oHuklanm ve kirei§-
r*n, daha ustün ol&rü[Jnu anlaünak kgindir. Bu ili-
bafia Miziiit 30. äyetile bununarasrn& tfruyunr-
suzlr.k söz konursu de§flldr.
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30. Bir zailwn da Rabb'in, melekhre de
migti ki: "Ben, yeryüzünde, mutlaka bir
halite yarataca§lm.' Melelder dem§lerdi
ki: Orada bozgunculuk yapacak ve kan
dökecek insanr ml yaratacalsln? Oysaki,
bz/e;r, harndederek Senl t6bih edipruz
(ululuyoruz) ve Senitakdis ediyoruz (kut-
suyoruz)"Allah, dernigti ki: §üphesiz Ben,
sizin bilrnediklerinizi bilirim."

31. Allah, Aeme bffün varhklann a+
lanru (özelliklerini) da o§retrnigi. Sonra,
o varftklan neleklere gosterip demlgti ki:
"E§er sözünüzde do§ru iseniz, haydi bun-
lann adlannr (rizellikbrinl) bana bildirin."

3i!. lt/lelekler dem§brdi ki: Ya Rabb! Seni
eksiklikhrden tenzih *nz Senin bize
ö§rettiklerinizden bagka bizim hirgir bitgi-
miz yoktur. §uphesiz AIim (her seyi hak-
kryla b{len}, HaKm (butün §leri hikrneüe
yüniten) ancak Sensin."
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3!t. Allah, demigti ki: "Ey Adem! Varft klann
adlannr ve özelliklerini meleklere bildir."
Adem de, varilklann adlannr ve özellikle-
rini meleklere bildirince, A!!ah, meleklere
demigti ki: "Ben size demedim ki; göklerin
ve yerin btitün gizli bilgilerinigüphesiz ben
bilirim ve sizin agr§avurduklannrzr da, giz-
lituttuklannrzr da Ben bilirim."

34. Hani bir zaman da, Biz, meleklere
demigtik ki: 'ßdem'e secde edin!" Onlar
da, secde etmiglerdi. Ancak iblis, secde
etmemisti; o, bundan kagrnmrgtr; hem de
büyüklük taslamak istemigi ve käfirlerden
olmu$u.

35, Biz de, demigtik ki: "Ey Ademl Sen ve
egin cennete yerlegin ve diledi§inizl<adar
diledi§iniz yerden cennet nimetlerinden
yiyin; gu a§aca ise yaklagmaytn; yoksa
ikiniz de, kendilerine yazrk edenlerden
olursunuz."

36. Derken §eytan, her ikisinin oradan
aya§rnr kaydrrmrgü; sonunda her ikisini
de iginde bulunduklarr nimetlerin arastn-
dan grkarmrgt. Biz de onlara demigtik ki:

"Birbirinize dügman olarak oradan ininiz;
belli bir süreye (ölümünüze, kryamete)
de§in sizin igin yeryüzünde bannacakyer,
geginecek nesne de vardtr."

37. Sonunda Adem, Rabb'inden birtakrm
kelimeler ö§renmigti de, tövbe etmigti.
Rabb'ide, tövbesini kabul etmigti. Qünkü
Tewab (bütün tövbeleri kabul eden) ve
Rahän (merhameti srntrsrz olan) ancak
Odur.

(30) islam älimlerinin go§unlu§una göre, melekler,
gqsiüi gekillere girebilen nurani cisimlerdir. Qünkü
peygamberler, melekleri gönryodardr.

Melekler iki stnfa ayrdrr. Bir stntft, yalnlz, HakKm
marifeti ve ibacletife megguldür. Nitekim onlar,

Kur'an'da $yle vasflandrnlmrglarür: Onlar, hig btktp

Cüz: 1

usanmadan gece gürdüz Rab'ledni tesbih ededer."
(Enbiyä:20) Bu meleldere, "llliyfln (merbbeled yuce)

ve "lvlukanebün" (Allah'rn marifetine en yakn melek-
ler) ctenilmektedir.

Meleldedn di@r srnrfr da, göklede ve yerde ilahi
kazay (llahi programr) uyguladaq Allah'rn (C.) em-
rine asla karg gelmezler ve vedlen emd oldu§u gibi
gergeldegtirider. Bu meleHere de "Emir Müdebbirleri'
(Evrenin düzenleyicileri) denilmektedir.

Burada itani niaOa muhatap ohn melekler, btitün
meleklerdir. Yahut dünyadaki meleklerdir. Yahut iblis
ile onun kumandasrnda, daha önceki dünya sakinle-
dyle (cinlerle) savagmq olan meleldedir.

Halife, temsilci, emiderin uygulayrcs demektir. Bu
halife, Hz. Adem'dir (S.). Onun bu halileli§i de, Allah'rn
(C.) hükümlerini icra etmesi, emirlerini uygulamas ve
insanhn yonetmesidir. Bu itibarla, yeryüzünü imar et-
mek, insanlan yönernek, Allah'm emirlerini insanlara
uygulamak ve insanlann ruhlannr kemale erdirmek
igin galgan her peygamber de, Allah'rn halifesidir.

Allah'rn (C.), halile edinmesi, buna ihtiyacr oldu§u igin

olmayrp fakat insanlann, buna ihtiyao oldu§u igindir.

Qünkü insanlar, Allah'rn bu rahmetini ve emirledni
do§rudan do§ruya melelderden alabilecek kabiliyette
de§ildir. Nitekim bir äyette goyle denilmektedir: " E§er
Biz, Peygambedi melek krlsaydrk, mutlaka onu yine

insan süretinde göndedrdik." (En'äm:9)

Peygamberier ise, gok üstün vasflara sahip oldukla-
n igin onlar, meleklerden llahi mesajlan alabiliyodar.
Hatta Hz. Musa ve Peygambe/imiz (S.), melek de
olmaksrzrn, do§rudan dogruya, Allah'a(C.) muhatap

olmuglarür. Bunun tabiatta bir öme§i gudur: Canltlar-
daki kemik, muhtag oldu§u gday dogulan dogruya
etten alamadr§r igin, iki§ne de uyum sa§layabilen
kaslar, araya konulmugtur. ige, bu kaslar, grdayr et-
ten a[p kemige vermektedir.

Yahut Hz. Adem, kendisin&n önceki dünya sakinle
rinin halife§dir (halefidir). Yahut bu halife, Hz. Atbm
ile zürriyeti olup onlar, kendilerinden önceki sakinledn
veya biüirlerinin halibsidir (halefidir).

Melekler, insanlann bozgunculuk yapacaklannt ve
kan dokeceklerini Allah'm (C.), kendiledne bildimesi
ile yahut Levhr Mahfü/dan okumak ile yahut kerdi
akrllan ile anlamr$ardr.

Meleklerin, bunu sormalart, -häSä!- isyan ve itiraz

anlamrnda olmayp hkat hikmetini anlamak igindir.

MeleHerin, halibllk qn, l-8. Adem'den daha gok

BAI(ARASÜBES|



Cüz:.1

kendilerini ehil gormelerinin sebebi de gudur: Onlar,
yaratlacak bu insanrn, gehveti, öfkesi ve akft da olup
bunlarla yagayaca§rn biliyorlarü. §ehvet ve öfl<e, in-
sanr bozgunculu§a ve kan d«ikmeye sevt ede4 akrl
ise insanr Rabb ini tantmaya ve Ona itaat etmeye
sevk eder.

ige melekler, insanda ilk iki duygu var iken, onun ha-
life yaprlmasrnrn hikmetini anlamak igin bunu sormug-
lardr. Melekler, anrlan duygulann, ak[n, dizgininde ve
kontrolünde olmalan takdirinde iffet, kahramanlrk,
kötü arzularla mücadele ve insaf gibi pek güzel vasrf-
lara dönüseceklerini bilmiyorlardr.

(3a) Bu secte, meleklerin, Adem'in fazilet ve üsttin-
lü§ünü kabul edip daha önce soylediklerinden dolayr
özür dilemek, Adem'in kargrsnda e§ilip onu saygryla
selamlamak anlamrndadrr. Yahut meleklere, ashnda
Hz. Adem'e deöil, fakat Allah'a (C.) secde etmeleri
emredilmig; Hz. Adem ise, secdeye sebep oldu§u
igin ganrnr ululamak amaoyla meleklerin secdesine
kble yaprlmrgr.

Bu ikiäyet (33, 34.), aynr zamanda bir Sünnetüllah'a
(Allah'rn de§iynez kanununa) da isaret etmektedir ki,
o da gudur: Tabiattaki nesnelerin adlannr ve özellikle-
rini bilen ve onlann özelliklerinden yararlanan insan-
lar, di§er canilara ve insanlara häkimiyet saölayacak
ve di§er canhlar, melek gibi masum ve Allah'a (C.)
itaatkär olsalar bile, onlara boyun e§mek zorunda ka-
lacaklardrr.

Bir gönige gOre, iblis, cinlerden olmakla beraber me-
lekler arasnda yasaytp fiilleriyle onlara benzemeye
galg§r igin, o da, secde emrine muhatap olan me-
leklerden saylmrgtr.

Di§er bir gonige göre ise, bu secde emri, iblis ite bera-
ber dünyada bulunan melekler igin oldu§undan, iblis
de, bu emre muhataptrr.

Bagka bir gönige göre ise, iblis, cinlerdendir ve bu
emre, cinler de muhatap idi; ancak daha üsttin olan
meleklerin zikredilmesiyle yetinilmigtir.

Bir bagka gönige göre ise, ibtis Oe, önceleri, kendileri-
ne cin denilen dünya meleklerinden idi; adr da Azäzil
idi ve ibadet ile ilimde, di§er meleklerden üsttin idi.
lgte bundan dolayr kibre kaprldr.

(35) Hz.Hawa validemizin, cennette mi, yoksa daha
önce mi yaratrldtör konusunda iki gönig vardrr.

Bu cennet, gökte miydi? Yahut dünyada mrydr? is-
lam älimlerinin go§u, birinci gönigü benimsemigler.
Mutezile älimleri ise, bu cennetin, dünyada bir bahge
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oldu§unu soylemiglerdir.

Hz. Adem'e (S.) yasaklanan ürünün, bu§day yahut
üzüm yahut incir yahut yiyen kimsenin, hemen ab-
dqst bozmak zorunda kaldr§r bir meyue oldu§u husu-
sunda gönigler varsa da, go§unluk, bu§day oldu§unu
söylemigtir.

(36) ige o andan iübaren geytan ile insan ve nefis ile
akl arasndaki mücadele bagladr. §eytan: "Ey Adem!
Sana sonsuzluk a§aonr ve sonsuz bir saltanatr göste-
reyim mi?" fl'ä. Hä:120) ve: "Rabb'iniz, size, bu a§acr,
iki melek veya burada süreldi kahcrlardan olursunuz
diye yasakladr." (A'raf:20) diyerek onlarr yanrlttr.

§eytan, cennetin haricinden onlara seslenerek veya
kalplerine vesvese vererek bunu yapmtgt.

Allah (C.) da, geytanrn ve nefsin, insanrn rahatnr boz-
mak igin u§ragrklarrnr ve onlara uymantn daezastz
kalmayaca§rnr göstermek igin, Adem ve Hawa'yr (S.)
cennetten attr ve insantn, bunu hayatna düstur yap
masrnr istedi.

Hz.Adem ve Hawa'nrn (S.), yüz otuz yil cennette kal-
dtklan riväyet olunmaktiadr r.

Adem ile Hawa'nrn (S.), Hindistan'a veya Mekke ile
Taif arasrndaki bolgeye indidldikleri ve insanlann bu-
radan go§aldrklan riväyet olunmaktadrr.

(CTl Hz.Adem'in, ilhäm yoluyla Rabb'inden aldr§r
kelimeler, "Ey Rabb'imiz! Biz kendimize zulmettik..."
(A'raf:7) äyetidir. Yahut namazda okunan "Sübhane-
ke..." duasrdrr. Yahut irsat mahiyetindeki ilahitavsi-
yelerdir.
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38. Demigtik ki: "Hepiniz cennetten inin!
Ancak Benden size do§ru yolu gösterici
gelir de, kim ona uyacak olursa, artlk bu
gibiler igin herhangi bir koku yoktur; onlar
üzülecek de de§illerdir.

39. O kimseler ki, Peygambe/i inl«är edip
äyetlerimizi yalan saydtlar, i$e cehen-
nemlik olanlar da, onlardtr; onlar hep ora-
da kalacaklardtr.

,t0. Ey israilO§ullan! Size verdi§im onca
nimetimi hatrrlayln ve Bana verdi§iniz
sözü yerine getirin ki, Ben de size verdi-

§im sözü yerine getireyim. Ve yalnrz Ben-

den korkun!

41. Elinizdeki gergek Tevratt onaylayct
olarak indirdi§im Ku/an'a da inantn; onu
inkär edenlerin ilki siz olmayln; äyetlerimizi
az bir de§erle satmaytn ve yalntz Benden
sakrnrn!

Cüz: 1

42. Bile bile de, hakk batl ile kangtrma-
yrn ve hakk gizlemeyin!

43. Namaz da hakkryla (islam'a göre) kr-

!rn; zel«ätr da hakkryla (islam'a göre) verin
ve nikü edenlerle (namaz kllanlarla) bera-
ber siz de nikü edin (namaz klln)!

4. Siz (israil O§ullarr bilginleri), ba§-
ka insanlara iyilik emredeken kendinizi
unutuyor musunuz? Oysaki siz, o kitabt
(Ievratr) okuyup duruyorsunuz. Oyleyse
nigin akhnrzr kullanmryorsunuz?

tlS. Sabrr (orug) ve namaz vesilesiyle de
Allah'tan yardrm dileyin. Bu (orug ve na-
maz. Yahut emirler ve yasaklar) ise, hig
güphesiz, hugu (derin bir ürperti ve kay-
gr) iginde olanlardan bagkast igin pek a§tr
gelmektedir.

tl6. Onlar o kimselerdir ki, gergekten
Rabb'lerine kavugacaklartnl ve gergekten

ancak Ona döneceklerini kesin olarak bi-
lirler.

47.Ey israil O§ullarr! Size verdi§im onca
nimetimive sizi, o zamanlar bütün millet-
lerden gergekten üstün ktldl§tmr hatlrla-
yrn!

tl8. Ve öyle bir günden saklntn ki, hig kim-

se, bir bagkasr igin bir kargtltk ödeyemez;
hig kimseden gefaat kabul edilemez; hig
kimseden kurtulmahk altnmaz; onlara yar-
drm da edilmez.

(38) Bu yol gösterici (hüdä), eski peygamberler,

kutsal metinler ve son olarak da Peygambe/imiz
(S.) ve Kuian'dtr.

(40) israil, Yakub peygamberin lakabrdrr; Allah'rn
kulu veya Allah'rn segkin kulu demektir.

(41) Kur'n'rn, Tevrat't onaylamast, Tevratta vasf-
landrrrldr§r gibi inmesi, tadhi belgelerde, vaatlerde;
Tevhide, insanlar arastnda adaleti sa§lamaya, gü-
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nahlan ve gl*ln igleri yasaklamaya davet etmEkte
Tevrata uygun olmasdrr. Kuian'rn, zamana göre
de§igen bazr hilkümlede Tevrata uygun dmama.
sr ise, ashnda ona muhalefet detil, lakat muvafa
kattlr;günkil bu hükilmlerin her biri kendizamanrna
gÖm haktrr; bir öneeki kuhal kltap, bir sonraki kutsal
kttap zamanrnda lnmig olsa, onda da aynr hüküm
olacakfi, lgte Pepambe/imizin (§.): "Musa da,
benlm zamanrmda olsa, bana uymak zorunda ldl."
hadisl de, bu geqe§i hlldirmoktedir,

Medine Yahudi'leri, Ku/an'a muhatap olan ilk
Yahudi'ler oldukhn isin onlara "onu inldr edenlerin
ilki siz olmayrn" denllmlgtlr,

Yahudlbilglnleri, Kufan'rn, Allah'rn (C.) kelamr ol-
du§unu blldikled halde, Eo§unlu§u, imtiyazlannt ve
dünyevf menhatlerini kaybetmemek igin Mtislü-
man olmuyorlardr ve hakk glzliyorlarcfi.

Yine, baa Yahudi bilginleri, ücret almadan, halka
dlnl lllmleri öür€tmlyorlardr. Oysaki Kitaplannda
göyle yazrl ldl: "Ey Ademo§lu! Meccanen ö§rendi-
§ln gibi, meccanen ö§retl"

Dlnl llimlerl ö§retnnek karqrlr§rnda äcret almaya
gellnce e§er ö§reten klmse, muhtag ise ve bu öü-
rctlm, gahgnr,asrna engel oluyorca, kendislnin ve
aileslnln vasat bir gegimi igln gerekli olan mikhda
üerct almasr cäizidlr.

imamhk, müezzinlikve Hacc glbl lbadefler igin llcret
almak lse, lshm Frktrr llteratüninde, trrtuttati trrtUgte.
hitler, Mezhep Mügtehiued, Mesete Mügtehifleri,
Asha-r Tahric, Ashab-r Tercih ve Ashab-r Temyiz
srnflanna dähll olan ällmlerce cälz görtitmomlgir.
Ancak daha sonra gelen bazr islam älimleri, ,'ricrct-

siz olanak bu görevleriyapacak ihtästr ktmseler pek
kalmadf gerekgesige, bu rlcrete ceväz rrermigler-
dir. Bu älimler, 'tSaallh (ahlaklr) lnsanlar pek kalma.
di'gerekgesi lle de, fäsrk (alenen gtinah igleyen )
ve zalim olan kimselerin, dev{et yöneticisi ve kadr
(häkim) olmalanna da ctväz vermiglerdir. lgte Uu
älimlerin(!) göniglerine itibar edilen islam ülkelerin-
de bundan sonra ibadet ile duada feyiz, bereket;
devlette de adalet, pok kalmamtgtr.

Sa§ veya ölti bir Mris[inmn igin ücretle Kufan oku.
mak, icmä (britün älimlerin ittifakr) ite cäiz görtitme.
mektedir. Bdyle ücretle Ku,an okumaktan sevap
häsrlolmaz ki, bunu bagkasrna ithal edebilsin.

Süleyman Qelebi'nin mevlidi ghi hurafeler okutarak
sevap beklemek ve okuyanlann da bunun igin rlcret
almalan ise, cehälet ve din ticaretinin ug noktasdlr.
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lmamlann, namaz kldrrmak igin ücret almadtkla.
rrnr, namaz vakitlednde o camlde bulunmak lgin
ücret aldrklaflnr eöylemek ise, hile-i ge/iyrye man-
fi§rnda da yeri yoktur. Qünkü higbir lg gÖmoden,
srrf belli zamanlarda bir yerde bulunmak igin ücret
almak da, dinen cäiz de§ildir.

Yine, Ku/an okuyanlann da, ücreti gart kosmadrk
lannr aÖylemeleri de, gogerli de§ildir; günkti teamül
(halk arasrnda cari olan örf) de, dinen, amni akil
saylrr.

(tß) Bu ä)ret, c€maat narnazrnrn väch dhlßunu
söyleyenlere dolil ohaz; grinkü Pelryarnbe/imie
($.) devrlnde mazeretl bulunmayan, evi ,r!e pek
uzak olmayan Eamimi Müslüman'lar,,mutlaka Peyl.
gambef lmizln (S,) arkasrnda namaz klarlar yo aynt
zamanda, tehllkelere karg bir hazrr küa.oluguru-
yorlardr.

(tt4) Oeryekleri gör€n bazr Yahudl bllghleri de, irn-
tiyazlannr ve dünyevl menfaatlerlnl lra1ftetmernek
igin kendiled Müslriman olmadrkhn hakh, §etrdik-
lefine Müslüman olmayr, glzllce tavsipodiyorlardl.

Yine, baz Yahudi bllginleri, kendiled, yoksuttara
mali yadrmda bulunmadrklarr halde bag<alarrna
bunu tavsiye ediyorlarü.

lehm älimlerinin go§unlu§una göne, hr äyeüen,
älimlerin, kendilerinin yapmadrklan hayrrlarr bag'
kaona tawip etmomeled anlamr gkrnaz. Qünkü
älirnler, btldikleri hayrlan kendi rrcfisterinde ulqu-
lannkla ytlktimlü olduklan gibi, bunhn bagkatan.
na.tavsiye €tmekle de yüküml{i bulunulprlar. Bu
iklsinden bldncisini yapmadrklan takdide, iklncisinl
de yapmardan gerekmez. Ancak äyette belirtildi§i
glbi, klginin, bagkasrna lstedi§l hayrrdan kagnrasr,
aklldn de§ildin Birde, bu älimlerin, önce kendileri-
nln bu hayrlarr uygulamalarr, talrsiyelerinin etkisini
de fazlasryla arttrrrr.

(afl Bu milletler, israilO§ullarr'nrn o eskiatialannrn
zarnanrndaki milleüerdir. Allah (Q.), o zamanki lsra-
ll O§ullan'na iman, ilim, ahlak bahgetnek, iglerin-
clen peygamberler w ädil hükilmdarlar grkarmak
süretlyle onlarr kendl zamanlanndaki di§er millet-
lerden üstün krlmrgr. Bu lhni ütuftara sahip olan-
lar, Hz. Musa (S.) clevri ile ondan sonraki devirterde
yagayrp da, ilahinimetleri de§igtirmeyen ve onlarrn
krymetini bilen israil O§ullarr'drr.

(tl8) Ku/an'da 27 äyette gefaat gegmektedir. Bun-
lardan Nisä: 85. äyette, bir hak igin, bir hayr igin
aracr, vesile olan kimsenin de, o hayrdan payr
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oldu§u, bir hakezlr§a, bir kötülti§e araq olan klm-
senln de, o gänahlan pay oldu§u bildirllmektedir.
Dl§er äyetlerdo gegen gsraat ise, kryametteki 9e.
faaüe ilgilldh.

Billndi§i üzem Allah'a (C.) ortak koganlar, ofiak kog-
tuklan vartklann, Allah(C.) katrnda kendilerine ge-
faatgi olacaklannr ve kendilerinl Allah'm azabndan
kurtaracaklannr umuyorlardr. Nitekim Ku/anda
göyle donllmektedlr; 'Onlar, Allah'tan bagka blr cte,

kendilerine ne za€r, ne de fayda velemeyecok
ohn yartldara tapryorlardr ve: 'Bunlar Ahh katnda
bizim sefaatgllerimiz olacakla/ diyorlarü.' Uünue:
18) lgte Sofaaü konu eden äyeüeden, Bakara:48,
1ß,2 . gibi äyetlerde, Allah'a oftak koganlann,
umduklafl gefaati, kyamet günü buhmayacaldarr
biktidlmektedlr.

Yne, En'äm: 51, 70. Secde: 4, Zilmen 4,4. äyeüeli
de, kryamet günü Allah'tan (C.) basl€, kimsenin,
(müsdklerin dügündüklerl manada) gefaa§i, yani
kurlano olmayaca§rnr bildirmekbdlr,

Bakara;255. Yünus:3. Meryem:87. Tä-Hä: 109.
§abe': 23. äyoüeriruh de, kryamet gtinü, mü'minler
igin gerqokle§€cok sefaaün de, ancak Allah'rn (C,)
iznine ba§h olarak geqeklesoce§i, bildidlmektedir.
Bu gefaat de, Necm: 26. ve Enbiyä: 28. äyotlerinde
bildirildl§i rizore, Allah'rn (C.) razr oldu§u mr.l'minler

§in ger?ekle§€€k.

Allah'rn (C.) iznine ba§lr olarak ve Onun nzastna
mazhar olan mümlnlere özgü olarak gerpkleEecek
olan gofaat de, Zuhruf: 86. äyetto bildidldi§i üzere,
bilerek hakka gahiülk etmek süretiyle gerseklese-
cektir. Bu setaat, cenngtte, nlmet ve derecelerin
yüleelmesine vesile olacalfi r. Hadlslerde blldidlen,
kiginin, namaz, orug ve Ku/an tilaveti gibi amelleri-
nln, kendisine setaat etmesi de, bu anlamdadrr.

Ku/an'da, aynr konuyla ilgili äyetler, bh britün ola-
rak lncelenip nüzül (lnig) srrasr, gröz önüne afinrrca,
konu, daha kolay anlaghr.

ista selaat konusunda da ilk näzilolan äyet, Müd-
dessir:48. äyettir. Bu äyet, cehennem ehline, gefa-
atgilerin gefaatinin fayda vermed§lnl, yanl kendileri-
ne gefaat edeceklerini umduklan varlrklann, gefaat
edemediklerinl blldirmektedlr.

Bundan sonra, §efaat konusunda näzil olan ikin-
ci äyet de, Necm: 26. äyettir. Bu ä)ret de, gökteki
meleklerin gefaatinin, ancak Allah'rn (C,) diledi§ive
raa oldu§u kimseler Qln fayda verece§i (gereekle-

§ece§D bildirmektedir.
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Kufan'da, §efaat böyle anlatrldr§r halde, daha son-
raki asrlada baa Tasawul ve Tarlkat gerrrelerin-

de gefaat kavramrna, mügdklerin anladrklan mana
y[iklenerek, cehennemi hak etmis günahkärlan kur-
tarmak igin arao olmak manasrnda kulhnrlmaya
baglanmrg ve buna dayanak olarak da, gok sayda
hadieler uydurulmugur. Bu inanca göre, bazr er.
mis kullar, kryamet günü, günahlanyla cehennemi
hak etmig olan insanlara arao olup onlan Allah'a
(C.) affetkecekledir. igm bu inang, Allah'a ortak
koganlann, melekler igin ve puüarla sembolize et-
tikleri eski zaman ermigled igin besledikleri inanqn
lshm'a uyarlanmrg geklldlr. Bu inang, Bakara:281.
Al-i lmrän:25, 161, 185. Nahl: 111, Zümer;70.ve
Zllzäl: 8. äyetled gibi, her insanrn, dünyada yapttk-
lannrn kargrh§mr, öbür d[inyada, mutlaka bulacaür.
nr bildiren äyeüere ters düsmektedir,

Bu yanl6 gefaat inano, do§alolarak, insanlann gü-
nahlara kary olan duyarilr§rnr da zedelemektedlr.
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49. Bir zaman da Biz, sizi Firavun'giller-
den kurtannrgtrk. Onlar sizi azaplann en
kötüsüne u§ratryorlar; yeni do§an o§ul-
lannrzr bo§azhyorlar ve krzlannrzr ken-
dileri igin sa§ brrakryorlardr. igte bunda
Rabb'inizden sizin igin gergekten büyük
bir srnama vardr.

50. Yine bir zaman Biz sizin igin denizi
yarmr§; sonunda sizi kurtrarmrg ve siz de
bakrp dururken Firavun'gilleri denizde
bo§mugtuk.

51. Yine bir zaman Biz, Tevrafr vahyet-
mek üzere Musa'ya klrk gece igin söz ver-
migtik. Sonra siz onun ardrndan kendinize
zulmederek o buza§ryr tiann edinmigtiniz.

52. Sonra bunun ardrndan Biz, sizi ba§rg-
lamrgtrk. Belki gükredersiniz diye. ..

53. Yine bir zaman Biz, Musa'ya o kitrabr

ve do§ru ile e§riyi ayncr olan Tevrat'r ver-
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migtik. Belki hidäyete erersiniz diye...

54. Bir zaman da Musa, milletine göyle
demigti: "Siz o buza§ryr tann edinmekle
kendinize gergekten yazrk ettiniz. Artrk
Yaradanrnrza tövbe ediniz de, o nefisleri-
nizi (putperestli§e meyleden nefislerinizi)
öldüninü2. lgte bu, yaradanrnrz katrnda
sizin igin daha hayrrhdrr. Sonunda Allah,
sizin tövbenizi kabul etmigti. Qünkü ger-
gekten Tewäb (tövbeleri her zaman ka-
bul eden), Rahim ( rahmeti srnrrsrz olan)
yalnzOdur."

55. Bir zaman da siz göyle demigtiniz:"Ey
Musa! Biz, Allah'r agrktan agr§a görme-
dikge sana asla inanmayaca§rz." Bunun
üzerine siziyrldrnm garpmrgtr. Siz de ba-
kp duruyordunuz.

56. Sonra ölümünüzün ardrndan Biz, sizi
yeniden hayata döndürmügtük. Belki gük-
redersiniz diye...

57. Ve Biz, sizi (günegten korumak igin)
bulutlarla gölgelendirmigtik. Aynca üze-
rinize kudret helvasr ile brldrrcrn indir-
migtik. "Size rrzrk olarak verdiklerimizin,
helälinden, temizinden yiyiniz!" demigtik.
hlenonlar, Bize de§il, sadece kendi ken-
dilerine zulmediyorlardr.

(49) Eski tadhlerde iran hükümdarlarrna Kisra, Roma
hükümdarlanna lGyser, Türk hükümdarlanna Hakan,
Yemen hükümdarlanna Tübbe', Habegishn hüküm-
dadanna Necagi ve Msrr hükümdarlanna da Firawn
denilirdi.

Hz.Musa'nrn do§masrna yakrn günlerde Firavun, kor-
kung bir niya görmüg: Beytülmakdi§ten gkan bir ateg,
Mrsrr'daki bütün Krbtllerin evlerine giriyodu; israil
O§ullan'nrn evlerine ise girmiyordu. Onun l«ähinleri,
bu rüyay, Firavun'nun saltanatrnrn yakrnda ykrlaca-

§rna yormuglardr.

Yahut Firavun'un gece sohbetlerine katrlanlar, israil
O§ullart,nrn, yeni do§acak bir lider beklediklerini ve
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onun önderliginde hüniyet ve devletlerine kavugacak-
lanna inandrklannr ona «iylemiglerdi.

Bunun üzerine Firavun, israil O§ul-larindan yeni do-

§an erkek gocuklannrn kesilmesini ve israil O§ullan'nrn
gok a§rr ve pis iglede galgrnlmalannr emretmisti.

(51) Hz. Musa, israil O§ullan'$a beraber denizi sa§
salim geqtilGn ve Firavun da, odusuyla denizde be
§ulduktan bir zaman sonra, Rabb'inden vahiy almak
üzere Tür-u Sinaya gitmig ve Sämffi adrndaki gahs
da onun gryabrnda, halktan topladr§r ziynet esyasrnr
eriterek alüädan bir buza$ heykeliniyapms ve halkr

ona tapmaya ga§umgr. Hz. Musa'ya veldlet eden
kadegi Hz. Harun, buna engel olmaya gahgrysa da,
halkn briyäk bir krsmr onu dinlememigi.

Ayetteki krk gecenin, senenin, Zilka'de ayrnrn tamamr
ile Zilhicce aynrn da ilk on gecesi oldu§u söylenmek-
tedir.

(5Q Hz. Musa, kavminin yanrna dönüp olanlan gö
nince, gok hiddetlendi; buza§r heßeliniyakü; külledni
denize savudu ve buza§rya tapan israil O§ullarina ,

yaptklanna pigman olup tövbe etmelerini emretmigti.

Hz. Musa'nrn, israil O§ullarr'na nefislerini öldürme-
lerini emretmesi, putperesüiöe meylettiren §eytani
düdülerinden annmalan demektir. Yahut nefsin kötü
istekledni öldürmeleri demektir. Yahut imanlannda
sebat edenlerin, buza$ heykeline tapan mügrikled öl-
dürmeleri demektir.

Buza§rya tapmrg olan israil O§ullarr da, yaptrklarrna
pigman olmuglar ve Rab'lerinden ba§qlanma dilemek
istemiglerdi. Bunun üzerine Allah (C.), Hz. Musa-ya,
israil O§ullan'nrn, en hayrfi olanlanndan yefnig tem-
silci segip kendisi lle beraber Tür-u Sinaya getirmesi-

ni ve orada israil O§ullarr igin ba§rglanma dilemeledni
emirbuyurmugu.

Hz. Musa, bu yeünig kigiye, tövbeden önce orug tut-
malannr, vücutlannr ve elbiselerini tem2lemelerini
emretmigi.

(55) Nihäyet Hz.Musa ile bu heyet, Tür-u Sinaya
vardil<tan sonra, bu heyet de, vahye gahit olunca,
bu sözü $ylemigledi. Yahut bunu soyleyenler, Hz.
Musa'nrn kavminden on bin kigi idi.

(54 israil O§ullarr,'l'ih sahrasrnda bulunduklan süre-
ce, onlan güneg sca§rndan koruyan ince, serin beyaz
bir bulut havayr kaphyordu; §afaktan güneg do§unca-
ya de§in de kudret helvasr kar geklinde onlara ya§t-

yordu ve güney nizgärlan da, btldtrctnlan o bölgeye
getidyordu.
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58. Birzaman da Biz, israilO§ultafl'na bu-
yurmustuk ki: §u kente (Kudüs'e, yahut
Eriha'ya) girin de, oradaki nimetlerden di-
ledi§inizce bo! bolyiyin; kapsrndan girer-
ken de secde ederek girin ve: "Ba§rgla ya
Rabb'i!" deyin ki, Biz de sizin hatalannrzr
ba§rglayahm. Biz, iyilik edenlerin sevapla-
nnr da arttrracaörz.

59. O zalimler ise, kendilerine buyrulmu§
olanlan tersiyle de§i$irmiglerdi. Biz de,
buyru§umuzdan grkmalan sebebiyle o za-
limler üzerine gökten i§reng bir azap indir-
migtik.

60. Bir zaman da Musa, milleti igin su ara-
mrstr. Biz de ona: "Asanr o kayaya vur!"
demigtik. Deken o kayadan on iki göze
kaynamrgtr. O insanlann her bir kabile-
si, su igece§i kayna§t kesin olarak bilmig-
ti. Onlara demigtik ki:'Allah'tn size verdi-

§i rrzrktan yiyin, igin; yalntz bozgunculuk
yaparak yeryüzünün düzenini bozmaytn!"
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61, Bir zaman da siz demigtiniz ki: "Ey
Musa! Biz tek bir türlü yeme§e katlanama-
yaca§z. Haydi, sen bizim igin Rabb'ine
yalvar da, O, bizlere topra§ln bitirdi§i ürün-
lerden: $ebzesinden, hlyanndan, sanm-
sa§rndan, mercime§inden, so§anrndan
grkarsrn! "Musa, size demigti ki: "Siz, ha-
yrril olan nesneleri daha aga$ olan nes-
nelerle de§igmek mi istiyorsunuz? Öyby-
se haydi, Mrsrda ininiz;günkü bütün bu is-
tediklerinizi orada bulursunuz." Ve (nan-
körlüklerinin cezasr olarak) lsrail O§ullarr
üzerine zillet (cizye vergisi) ve meskenet
(harag vergisi) vuruldu ve onlar, Allah'rn
öfkesine u§radrlar. igte bu, gundan ötürü-
dür ki, onlar, hem Allah'ln äyetlerini inl«är
ediyorlardr; hem de peygamberleri haksrz
yere kattediyorlardr. igte bu, onlann isyan
etmelerinden v€ asrn gitmelerinden ileri
geliyordu.

(59) lsrail Oüullarr üzerine indidlen iüreng azap
veba hastalr§r idi. Bu hastalrktan binlercesiölmüg-
tri.

(61) lsrail Q§ullan'nrn ltanlOtkeye u§ramalan, onta-
nn, Hz. Musa'nrn elige gösterilen o parlak ve muh-
tegem mucizeleri inkär etmelerive lga'ya, Zekeriy-
ya ve Yahya gibipeygamberleri hakrz yere öldür.
melerinden üüru k[.
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62. §üphesiz o kimseler ki, (eski peygam-
berlere) iman etmiglerdi, o kimseler ki, Ya-
hudi, Hrristiyan, Sabif olmuglardr, onlar-
dan her kim, (dinleri hak iken) Allah'a ve
ährret g[inüne iman etmig, dinin emretti-

§i iyilikleri de yapmtssa, artrk onlar igin
Rab'leri katrnda mükäfatlar vardrr; onlar
igin bir korku da yoktur; onlar üzülecek de
de§illerdir.

6ll. Bir zaman da sizden sa§lam söz al-
mrgtrkdaTüfu (Sina Da§rnr) bagrnrzln üs-
trine yrikseltmigtik; demigtik ki: "Size verdi-
§imiz Kitabr srkrca tutun ve onun igindeki-
leri her zaman haürda bulundurun; umulur
ki, takväya erersiniz."

64.'Sonra siz bunun ardrndan yüz gevir-
migtiniz. Bu durumda e§er Allah'rn lütuf
ve rahmeti üzerinizde olmasaydr, mutlaka
hüsrana u§rayanlardan olurdunuz.

65. Ant olsun ki, siz, atalannlzrn iginden
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Cumartesi yasa§rnr gi§neyenleri bilmigsi-
nizdir. Biz, bu yüzden kendilerine demigik
p1' "figa§rhk maymunlara dönesiniz!"

66. Böylece Biz, bu ohyr ondan ficekive
sonrakilere bir ibret, tal«ä sahipleri igin de
birö§tit krldrk.

67. Bir zanan da Musa, halkrna demigi
ki: "Allah, mutlaka bir sr§tr kesmenizi em-
rediyor.'Onlar demi$erdi ki: 'Sen bizim-
le alay mr ediyorsun?' Musa demigi ki:
"Ben, cähillerden olma!«tan Allah'a st§rnr
nm!"

68. Onlar dem§brdi ki: " Bizim adrmr-
za Rabb'ine yahtar; bu sr§rnn nasrl bir sr-

$r oHu§unu agkga bildirsin." Musa de-
migiki: "Allah, güphesiz br.yuruyor ki:'O,
gergekten ne kart, ne de körpe, ikisiorta-
sr tlir s§rr olacak.' Haydi, size emredile-
niyaprn!"

69. Onlar demiglerdi ki: "Bizim adrmrza
Ra$'ireyalvar; bu sr§rnn ne renkte oldu-

§unu bize aerkga bildirsin!" Musa demig-
tiki: "Allah, Süphesiz buyuruyor ki: O, ger-
geRen bakanhnn f,iniagan sapsan birsr-
§rrolacak.'

(fril Yahudi, ttubel«är tHnektir. israil O§ulhrr, br.r-

za§lya taprnaktan hrbe ettil<bri igin tu aü almrg
lardrr. Yahd Arap'hnn Yahuda dedilderi, Yakub
Pq6anüefin en biryuk o§lu Yahuza'ya nisbettir.

Hz.isa'ya yadrm etlilderi ljn Hrri*iyan'hra da Na-
sala (yardrrrcthr) clenilmigir. Yahut tlasnan vqlia
lüasrre denilen l«asabada Hz.isa ile benaber yaga
drkhn irjn bu aü almqlardrr.

Sabii; Mtildan aynhp hald<a yonel-"n demeldir.
Sabiflerin, kinder oldr,t<hrma iligkin ileri srlillen ge
nbler idrde, äyetin näzil (in§) sebebine ve konu-
suna en uygun ctrqen gömS, bunhnn Zehir ehli
veya Näh Peyganüe/in ümmeli olduklan Sonsfr
dur. Qrnkü riuäpt oturdLlguna göre, Peygambefi-
müz (S.) gelneden önce &tbdnin ernirbdni uygula-

)En \€ aynl zamarda Peyganüeiimizin gelece(ft

C{iz:1

ne de inanan Hlristiyan'lann durumlannrn sorulm+
sr üzerine bu äyet inmigir.

(65) Bazr Täbii äimlerirden riväyet olundu§una
göre, onlann maymun olmasr, sürederi itibarryla de-

§il, fakat lelplerive ruhlarr itibanyla idi. Bu da, "Tev-
rat, yukletilip de onu tiagrmryanlann (Ievrafla yü-
kümlü krhnrp da onunla amd etmeyenlerin) duru-
mu, cilüerce kitap tagryan ne,kebin durumu gibidir."
(Cumä:5) kabilinden bir misaldir.

Riväyet olunuyor ki, Davud Peygamber (S.) zama-
nlnda Kzrldeniz krysrnda bulunan Eyle l«asaba-
srnda baH«grlrk yapan Yahudi'ler, dinlerinin gere-

§i olarak Curnartesi günü balrk avlamryorlardr. Bw
nun igin Curnarteei günü bahklar oraya akln ediyor-
du; diöer günler lse, bahklar gelmiyordu. Onlar da,
hhklan avlamak l;In hileige/iyryeye (geklen ya-
saktan kurtulmak igin hileye ) bagvurdular. §öyle ki:
Onlar kanallarla denize aglan luvuzlar yapp Cu-
rmrtesi günleri a§lannr atryorlarü ve Pazar günü
de bu bahklan topluyorlardr. iEe OunOan dolayr Al-
lah, onlan cezalandrrmq-ü; l€lpletini ve ruhhnnr
rnaymunlar gibi taldi$ )rapmstr.

islam Frkhrna da hib-i sehrye sokulduktan sonra,
özelllkle buna itibar eden yörreticilerin islam ruhu
öklti; onun yerine gelditaklit eden bir anhyg hlikim
oldu. iEe bq/Hikb ishmln takvä ve adalet kavra-
m tahrip edilince, istam, Ur dünya nizamr olrnak-
tangldr.

(57) israil O§ullan l6lnde zergin yagh tlir adam var-
dr. Onun kadeginin )rol«sul olan gocuklan, mirasr
na göz dikerek kendisini öHürmüsler; cesedini de
kon6u kasabanm kapsma hrakmslar; sonra da o
lesaba halkmdan amcalanmn dfyetini (len bedeli-
ni) talep eürl§lerli. Sonunda bitaflar, davanm hal-
li il;in Flz Musaya bagvurmugladr. Bunun üzeri-
ne Alhh (C-), bir o§rr kesmeledni ve o sr§rm bir
pargasryh o öfiye vunnalarrnr ernir buyurmugu ve
funu yrapüklan takdirde rnaktulün lenitlen hayata
dcinüp lealilini haber vere@ini biklimi$i. Sonun-
da onhr bu s(ln bulm§ar ve kesmisbidi. Ancak
ordan örrce sl$n aragtumahn kenditerirn a$r geF
migli. Bunun §n a§rr davranryodardl ve bu igi o ka-
dar uzatnqladr ki, az kalsm, bunu gerpd@irme-
yeoekledi.

Riväyet dunulor ki, onlar, amnan ansaltaki s§rrr
biröks[rz[in yanmda bulm§arve fryat olarak onun
derisinin dol.rsu altn istenmisli. Oysaki o zaman tir
s§rm normal degeri rc dinarmrg. Bunun igin az
kalsrn, onu satrn alrnaküan rrazgegccekbrdi.
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70. Onlar demiglerdi ki: "Bizim adrmrza
Rabb'ine yalvar da, bu sr§rr nasrl bir sl§lr-
drr, bunu agrkga bize bildirsin! Qünkü o,
bize karrgrk geldi. Yine de, ingaallah,biz,
mutlaka onu bulaca§r2."

71. Musa demigti ki: '§üphesiz Allah, bu-
yuruyor ki; o sr§rr, boyunduruk altrna ah-
nrp tarla sürmemig, ekin sulamamrg, sal-
ma, kusursuz ve hig alacasr bulunmayan
bir sr§rrdrr." Onlar, demiglerdi ki: '§imdi
bize do§rusunu söyledin!" Sonunda o sr-

§rn kesmiglerdi; ama az kalsrn, bunu yap-
mayacaklardl.

72.Bir zaman da siz, biradaml öldürmüg-
tünüz de, sugu birbirinizin üstüne atmlgtr-
nz. OysakiAllah, sizin gizlemig olduklan-
nrzr meydana glkaracaktr.

73. Onun igin demigtik ki: "Kesilen sr§rrrn
bir pargasryla öldünilene vurunl" igte Al-
lah, ölüleri böyle diriltir ve size äyetlerini
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böyle gosterir; belki akhnrzr kullanrrsrnrz
diye!..

74. Sonra bunun ardrndan kalpleriniz ka-
trhgmrgtr; artrk kalpleriniz (sanki) tag gibi
veya ondan da katrdrr. Qünkü hig kugku-
suz taglardan öylesi de var ki, iginden rr-

maklar kaynar; hig kugkusuz öyleside var
ki, yanlrr da, iginden sular akar; hig kug-
kusuz öyleside var ki, Allah korkusundan
yükseklerden yuvadanrr. Taten Allah, si-
zin bütün yaptrklannrzdan kesinlikle ha-
bersiz de§ildir.

75. Pekiyi, siz, onlann (o münafik Yahudi
bilginlerinin) size gergekten inanacaklan-
nr mr umuyorsunuz? Oysakiiglerinden bir
tiakmr, Allah'rn sözü olan Tevrat'r igitiyor-
lar da, onun gergek oldu§unu kesin olarak
anladrktan sonra bile bile onu tahrif edi-
yorlardr.

76. Hem de onlar, iman etmig olanlarla
kargrhgükhn zaman derlerdiki: "Biz iman
etmigizdir." Bibirleriyle bag baga kahnca
ise derlerdi ki: 'Allah'rn, Tevrafta size agtr-

§r bilgileri, Rabb'iniz katrnda size kargt ka-
nil olarak ileri sürsünler diye mi onlara an-
latryorsunuz? Böyle iken, siz bunu dü-
günmez misiniz?"

(/3) Vurulmas emredilen parganrn ne oldu§u ko-
nusunda riväyet edilen görüglerden en anlamhsr,
o parganrn, kuyruk sokumu oldu§u gönigüdür. Bu
olayda, Allah'rn (C.), katledilmis olan o sahst, kayt-
srz ve sarbrz olarak diriltmeye muktedir oldu§u hal-
de, bunu birtakrm garüara ba§lamasrndaki hikmet,
Allah'a yaklagma vesilesi olmak üzere kurban kesi-
lip etinin yoksullara da§ülmasrna, öksüzün menfa-
atinin azami derece gözetilmesine, Allah'a tevekkü-
le, evlada gefkat ve ebeveyne itaatin hayrr ve bere'
ketine dikkat gekmek igindir. Aynca, bu olayda gu
hususlara da igaret edilmektedir: Allah'tan (C.) bir
istekte bulunacak kimse, önce bir kurban kesmeli,
kurban igin de en nitelikli olan kurbanl§l bulmah ve
ona, yüksek bir bedel ödemelidir. Bir istekte buluna-
cak kiginin, her geyde gergek müessirin, yalnrz Al-
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lah (C.) oldu§una inanmal; sebeplerin ise, gergek
tesirleri olmayp ancak gergeklegme yolunu goste.
ren igaretler olduklanna inanmaldrr.

fl5) O Yahudi bilginleri, Tevrat'ta yazrlr olan Pey-
gambeiimizin( S.) vasfiannr ve zinadan dolayr re-
cim (taglayarak öldürme) gibi hükümled tahdf edi-
yorlardr. Aynca Tevrat'rn äyetlerini azulanna göre
yorumluyorlardr.
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Tl. Onlar (münafrk Yahudi'ler) bilmiyorlar
mr ki, Allah, onlann gizlituttuklannl da bi-
lir; agr§a vurduklannr da bilir.

78. O Yahudi'lerin arasrnda okumasl yaz-
masr olmayanlar da vardrr ki, Kitap flev-
rat) diye belledikleri ancak bog kuruntular-
drr. Onlar ise, sadece bilgisizce tahminde
bulunuyorlar.

79. Artk vay o kimselerin haline ki, ken-
dielleriyle kitap yazrp sonra da onu, az bir
de§er kargr[§rnda satmak igin: "igte bu,
Allah katrndandr/'derler. Arhk kendi elle-
riyle yazdrklanndan ötüni de vay onlann
haline; kazandrklanndan ötüni de vay on-
lann haline!

80. Bir de, Yahudi'ler dediler ki: "Cehen-
nem ategi, sayrh günlerden ba.gka bize
asla dokunmaya@ktrr." Sen onlara de ki:
Siz bunun igin Allah l<atrndan bir söz mü
aldnrz? E§er öyle ise, Allah, verdi§i soz-
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den asla dönmeyecektir. YoKa siz, Allah
üzerine bilmedi§iniz geyler mi söylüyorsu-
nuz?

81. Hayrr, öyle de§il! Her kim kotülük igler
de, kötülükleri onun benli§ini kaplayacak
olußa, igte onlar, ategin yaränrdrrlar; onlar
hep orada kalacaklardrr.

82. O kimseler ki, (levhid imanryla) iman
ettiler ve saalih (islam'a uygun) igler de
yaptrlar, ige onlar da cennet yaränrdrrlar;
onlar hep orada kalacaklardrr.

88. Bir zaman daBiz, israil O§ullan'ndan
goyle kesin soz almrgtrk: Allah'tan bag-
kasrna tapmayacaksnrz; anay+baba-
ya, yakrn akrahya, öksüzlere, yoksullara
hakkryla iyilik edeceksiniz; insanlara güzel
soz soyleyeceksiniz; namazr krlacaksnrz;
zek,ält vereceksinizl Sonra siz, pek aznz
drgrnda, sözünüzden döndünü2. äilren
sizler, dönek kimselersiniz.

(77) Peygambeiimiz (S.) asnnda, Arabistan'da,
özellikle Medine ve gevresinde kalabahk bir Yahu-
di toplulu§u vardr. Peygambe/imiz (S.) gelmeden
önce Yahudi bi§inleri, gelecek peygamberin vaof-
lannr hall<a anlatyorlardr. Ancak onlar, bu peygam-
berin, kendilerinden daca§rnr umuyorlarü. Umduk-
hn gkmaynca da, Peygambefimize (S.) iman et-
medilerve kendilerine son derece hoggöru gösteril-
di§ihalde onlar, Peygambe/imize (S.) karp gok in-
safszca ve dügmanca taurlar ve harekeüer igine
girdiler. Hatta Allah (C.) katrnda onhnn aleyhinde
kanlt olrnasn dtye (D kerdi adamlanna, Peygarn
bel'imizin (S.), Tevtattaki vasrflannl anlafnalannr
da yasakladrlar ve Tevratrn bu bölümlerini de tahd,
ettiler. igte bu äyrette, Allah'm (C.), onlann gizlitr.rt-
tuklanm da, ag§a vurduklannr da biHiöi bildidlmek-
tedir. Dolaysyla onlar, bu geqekled gizleseler de,
Allah (C.), onlan Kuian'da agldayacakfir.

(fl!) Peygambe/imiz (S.), Yahudi'leri cehennem
atesi ile korkutunca, onlar da böyle kaqrhk verdF
ler. Onlann, bu sayfi günlerden neyi kastettiklerirn
iligkin goniglerde goyhdir: Hz. Musa (S.) gryabmda
buza§rya tapüklan krrk gün veya yedi gün.
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Onlara gdre, diinyanrn ömni yedi bin yrldtr. Her bln
yl igin yalnz bir gün azap gÖrecekler.

Onlara göre, cehennemin ikiyakasr arastndaki zak-
kum a§acrna kadar l«rk yrlltk mesafe vardrr. Onlar
her gün bir ylhk mesafe giderek bu yolu kat ede-
ceklerdir. Onlar, zakkum a§aontn yanrna vannca
cehennem yok olacakilr.
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80, Bir zaman da sizden kesin eöz almtq-
tlk ki, birbirinizin kantnt dökmeyeceksiniz;
kendinizden olanlann bir kemrnt yurtlann-
dan grkarmayacaksrnlz. Sonra, siz, bunla-
rr kabul etmigtiniz. Zalen siz de, buna ga-

hitlik edersiniz.

8ll. $onra, igte sizler, yine birbidnizi öldü-
rüyorsunuz; iginizden bir tiakmtnt yurtla-
nndan gkanyorsunuz; onlara kargt sug ig-

lemekte ve dügmanllk etmekte, bihirini-
za arlle grkryoraunuz; onlar size esir ola-
rak gelince de, fidye verip onlan kurtan-
yorsunuz. Oysaki onlann, yurtlanndan 9l-
kanlmalarr Eize hanm kllnmtgtt. Yoksa
siz, Tevrat'rn bir komtna iman edip bir ks-
mrnr inkär mr ediyorsunuz? lgte iginizden
böyle yapanlann cezasr, dünya hayattn-
da ancak rezil-rüsva olmakttr; ktyamet gü-
nünde ise en giddetli azaba u§ratlacak-
lardrr. Zaten Allah, yaptlklanntzdan kesin-
likle habersiz deöildir.
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96, i$e onlar, o kimselerdir ki, öbtirdünya
hayatrna kargrfik bu dünya hayafinr saün
almrgladrr. Onun igindlr ki, snlann azabr
hafifletilmeyecek; kendilerine asla yardrm

da edilmeyecektir.

87, Ant olsun ki, Biz, Musa'ya da Tevrat'r
vermlgik; onun arkasrndan da biüiri ar-
drndan peygamberler göndennigtik; Mer-
yem o§lu lsa'ya da agrk mucizeler vermig-
tik ve onu Ruhu'l Kudris (Cebräil) ile des-
teklemlgtik. Yine de, ne zaman blr pey-
gamber, nefEinlzln hoglanmadr§r geylori

size getirdlyse, siz ona kargr büyriklük tas-
ladrnrz; sonunda onlardan kimini yalanla-
drnrz; kiminide kallettinlz hal

88" Yine o Yahudi'ler, Peygambede de-
diler ki: "Bizim kalplerimlz, senin ga§nna
kapa[d r r. "Hayr r, krifürlerinden ötiln] Allah
onlan lanetlemigtir. Onun igin onlann pek

azr iman ederler. (Yahut onlar, pek az ger-
geklere iman ederler.)

(fi) Medine'de ya$yan Yahudi'ler, iki büyük ka-
bile olugturuyorlardr: Kurayza O§ullan YEhudi'lo
ri, Nadir O§ullan Yahudi'lorl. Medine'de, puporeet
Arap'lardan da lkl bq/r,lk lrablle yagryordu; Evs ka-
bilesi, Hazrec kabllesl. Kurayza Oüullan, Eve kabi-
lesiyle, Nadir Otullan da, Hazrec kabilosiylo lttllak
kurmuglarü. Evs kabilesl ile Hazrec ksblleslaraqn-
da savag olunca, her Yahudi kablle*|, kandl mütte-
fiki yanrnda, sava$a katilryorclu. Blr Yahudl asir dü-

§ünce de, her iklYahudl lßblhsido, onu kudarmak
igin aralannda fidyesinitoplayrp veriyorlardr. lste bu
äyetlor, o Yahudi'ledn tutarsEh§rnr blldirmektodir.

(87) Riväyet olunuyor ki, Hz. Musa ile Hz. i§a (S.)

arasrnda iki bin poygamber gelmlgtir ve hepsl do
Tevraf r uygulamrglardrr. Tadh iginde lsrail O§ullan,
Tevhit (Allah'a ortak koEnamak) inanctndan saptla
ga, Allah (C.), onlan Tevtit inanctna gaürmak igln
yeni peygamberler göndermi$ir.

Biväyet olunuyor ki, Poygambe/imiz (S.) goy'e bu-
yurmustur:

"Benim ümmetimin älimled, lsrail O§ullarr'nrn pey'
gamberlerl gibidlr."
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Bu hadisin, gergek mesajrnr anlamayanlar,'älimler,
peygamberler mertebesinde olamaZ' gerekgesiy-
le, hadisin sahih olmadr§rnr söylemiglerdir. Qr-
saki, Peygambe/imizin (S.) ümmetinin gergek
älimlerinin, israil O§ullarr'nrn peygamberleri gibi ol-
malan, mertebeleri ve Allah (C.) katndaki derece.
leri itibanyla olmayp misyonlan ve gorevleri itiba-
nyladrr. Yani Peygambe/imizin ümmetinde Tevhit
inancrndan sapanlar igin yeni peygamberler gelme-
yecek; bu ümmetin gergek älimled, insanlan Tevhit
inancr na ga§r racaklardrr.

Ruhu'l Kudüs, en kuwetli saylan görüge göre,
melek Cebräil'dir. Di§er gönigler de goyledir: El-
Kuddüs gibi o da, Allah'rn (C.) isimlerindendir.
Allah'rn(C.) ism-i A'zamdrr. Hz. isa (S.), ötüleri
onunla diriltirdi. Ruhu'l Kudüs, incil, demektir.

BAKARASÜRESi m U

'& q3'# p' * ,y +e ,-t;4L:3
*f;;,s'o,i,t * i);"i,:t U ,y ti?;
uqt<:r;Sz il r,:'*';, Viß $V cV;(
ali Qtilk-'ai'&Äii ü';itt': t, g
b;*; j, #;'itr dS ii G.ar
3l:a .,4s.:1', +:r1.;z *:,4{ü :iL
by üs u tli-t* 

'j.li C;g rsp @ ei
",y-tt iS ;;l'; 14 a 3fi; q; dii -q

i iitt;qi 'öie e 'jrk qcy
,t)';;(; rj; @ *l'$ il S3
'ar|1tL iäi5'9fi ;'Sr.4r p:*'; +4g
vß'5hr';"'; e':i p5q uLi 11; g
q;;j t:t;, $6 ir:::t, ih 'it*i -v

t-i-, 1i'e* ',*;t *ß A G;ii
@'qr: "eü if i,slut*i3;i

89. O Yahudi'lere, Allah katlndan, yan-
lanndaki Tevrafl do§rulayan bir Kitap
(Ku/an) gelince de, daha önce o putpe-
rest käfirlere kargr, bu Kitabr getirecek
peygamberle zafer diledikleri halde, sonrct
o tanrdrklan peygamber gelince, onu inl«är
ettiler. Onun igin, Allah'rn laneti, bu l«äfirler
üzerine olsun!

90. Ne kötüdür o u§runa kendilerini sat-
trklan (harcadrklan) gey ki, Allah'ln, kulla-
nndan diledi§ine lütfundan indirdi§i pey-
gamberli§i krskanarak Allah'rn indirdi-

§i Ku/an'r, inkär ettiler. Bu yüzden onlar,
gazap üstüne gazaba u§radrlar. igte bu
käfirler igin ancak algaltrcr bir azap vatdtr.

91. O Yahudi'lere: 'Allah'rn indirdi§i bü-
tün kitaplara iman edin!" denilince de, on-
lal: "Biz, y alntz bize i ndi rilen Tevrata iman
ed,eri/' derler ve ondan sonrakini inl«är
ederler. Oysaki o inkär ettikleri Kudan,
yanlanndaki Tevrat'i do§rulayan, gerge-
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§in ta kendisidir. Ey Muhammed!Sen on-
lara de ki: "E§er siz Yahudi'ler, gergekten
Tevrat'a iman etmig kimseler idiyseniz,
daha önce Allah'rn peygamberlerini ne'
den öldüniyordunuz? "

92. Ant olsun ki, Musa da, size apagrk mu-
cizeler getirmigti. Sonra siz onun ardrndan
o buza§ryr tiann edinmigtiniz. Taten siz
hep böyle zalimlersiniz.

90. Birzaman daTü/u (Sinada§rnr) bagr-
nrzrn üstüne yükseltmigtik (Yahut Sina da-

§rnrn altrnda) sizden kesin söz almqtrk ve
demigtik ki: "Size verdi§imiz Tevrat'a srm-
srk sanhn ve onu dinleyin!" Onlar demig-
lerdiki"igittikve isyan ettik." igte o küfürle-
risebebiyle kalplerine o buza§r sevgisi igi-

rilmigti. Ey Muhammed! Sen onlara de ki:
"E§er siz iman etmig kimseler iseniz, ima-
nrnrz, size ne kötü geyler emrediyor!"
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(99) Yani sizin iddianzrn aksine, sizin o eski ata-
lannz, gergek mü'min deöillerdi; günkü gergek
iman, buza§rya tapmay reddeder. Siz de o atiala-
nnz gibi Tevrata inanmryorsunuz; günkü Tevrat,
Muhammed'e (S.) inanmay emreder.

9[. Ey Muhammed! Sen onlara de ki:
"E§er iddia etti§iniz gibi, Allah katrnda
öbür dünya yurdu (cenne$, bagka insan-
lar igin de§ilde, yalntzsize özgü ise, hay-
di, ölümü dileyin;e§erdo§ru sozlü kimse-
ler iseniz..."

95. Ancak onlar, kendi elleriyle igledikleri
günahlardan dolay higbir zaman da ölü-
mü dilemeyeceklerdir. Talen Allah, zalim-
leri pekiyi bilmektedir.

96. Ant olsun ki, ey Muhammed! Sen on-
lan yagamaya hig güphesiz insanlann en
dügkünü bulacaksrn. Hatta Allah'a ortak
koganlardan bile fazla... Onlardan her
biri, bin ylyagamak ister. Oysaki uzun ya-
gamak, onu azaptan kurtiaracak de§ildir.
Zalen Allah, onlann bütün yapttklannt pe-

kiyi görmektedir.

97. Ey Muhammed! Sen de ki: "Her kim,
Cebtäil'e dügman ise, o, Allah'rn da dü9-
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manrdrr. (Yahut o, kendi kitabr Tevrafr da
inl«är etmektedir.) Qünkü güphesiz, ken-
dinden önceki Kitaplan do§rulayrcr, ina-
nanlar Qin de doöru yolu gostedcive müj-
deleyiciolmak üzere, Ku/an'r, senin kalbi-
ne Allah'rn izniyle o, indirmigtir.

98. Her kim, Allah'a, meleklerine, pey-
gamberlerine, Cebräil'e Mikäil'e dügman
ise, igte güphesiz Allah da, o käfirlerin
dügmanrdrr.

99. Ant olsun ki, ey Muhammed! Biz, sana
apagrk mucizeler indirmigizdir. O mucize-
leride, yoldan grkmrglardan bagkasr inl«är
etmez.

1ü1. Ne zaman da o Yahudi'ler, bir ant-
lagma yapmrglarsa, iglerinden bir güruh,
o antlagmayr bozmamqlar mrydr? Hayrrl
Onlann go§u iman etmezler.

101. Onlara, Allah katrndan, yanlarrndaki
Tevraf r do§rulaycr bir peygamber gelince
de, bu kendilerine Kitap verilenlerden bir
güruh, Allah'rn kitabrTevratr, sanki hig bil-
miyorlarmrg gibi arkalanna attr lar.

(9a) Bu äyette, cennetin, kendilerine özgü oldu§u-
nu iddia eden Yahudi'lerin, iddialannda samimi ol-
madrklan anlatlmaktadrr. Qünkü ölümden sonra
cennet nirnetlerine kavugaca§rna kesin olarak ina-
nan kimse, ölüme aldrrmaz ve dünya hayatrnda bu
denli ihtinas[ olmaz.

(97) Riväyet olunuyor ki, Fedek Yahudi bilginl+
rinden Abdullah bin Surya, vahyi, kimin, getirdi§i-
ni Peygambedimize (S.) sormu§. Peygamber'imiz
(S.) de, Cebräil'in geürdi§ini soyleyince, o da demig
ki: tebräil, bizim dügmanrmrzdrr.

Bizim elgimiz Mil«äil'dir. E§er sana da vahiy geti-
ren Mil«äil olsaydr, sana iman ederdik. Cebräil, d+
falarca bize düEnantk yaptr; en büyük dügmanh§r
da goyle oldu: Cebräil, zamanrnda bizim Peygam-
beiimize vahiy getirdi ki, geleekte Babil kafi ola-
cak Buhtenassar (Nabukodonosor, ö1. M.Ö.562),
Kr.rdr.rs üzerine yurüynp Beyhilmakdi§i ykacak ve
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Yahudi'lerin büyük bir krsmrnr köle olarak Babil'e
götürecek. Bizim atalanmrz da, onu öklürmek
igin Babil'e adamlar göndermigler. Adamlarrmrz,
onu Babil'de henüz bir gocuk iken bulmuglar. An-
cak Cebräil, onu savunmug ve adamlanmrza da.
mig ki: E§er RabUiniz, heläkinizi ona emretmigse,
siz ona bir gey yapamazsrnrz; yok eöer RabUiniz,
heläkinizi ona emretmemigse, o takdirde ne diye
onu öldüreceksiniz?"

Di§er bir dväyete gore ise, anrlan Yahudi bilgF
ni, Peygambedimize (S.) goyle demig: 'Allah,
Cebräil'e, bu peygamberli§i biz Yahudi'lere getir-
mesini emretmi§; o ise, bu peygamberli§i bagkas-
na götürmt§."

(99) Riväyet olunuyor ki, anrlan Yahudi bilgini Ab-
dullah bin Surya, Peygambeiimize (S.) demis ki:

"Sen, bizim mucize olarak anlayaca§rmrz bir gel
getirmedin; sana iman etmemizi gerektirecek bir
mucize sana indirilmemig." igte bunun üzerine, bu
äyet inmigtk

BAKARA SÜRESi
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lüL Ve o Yahudi'ler güruhu, §eytan ruh-
lu briyriailerin, Süleyman'rn hükündarlt§t
[izerine qflurduldar yalana uydular. Oy-
saki Süleyman, briyü yaparak käfir olma-
ü; takato sey{an ruhlu insanlar, büyti ya-
parak l«äfir oldular. Onhr, insanlara büyti
ve Babil'de (peygambededn mucizesi ile
büyü arasrndakifarkl o§reten) nelek ruh-
lu Härut ile Maruta indidleni ti§retiyorlarü.
O melek ruhlu iki zat ise, herkese: tliz an-
cak irntihan §n gonderildik; onun igin sa-
km, sen bul iye inanp l«äfirdma!" derne-
den hig kimsep büyu o§reümezlerdi. Böy-
lece o seyüan ruhlu insanlar, (köhi niyet-
lednigizleyerek) o iki melek ruhlu zattian,

kan ile kocanrn arctsmr agrnak iljn yapa-
caldan bqntyü ö§reniyodardr. Oysaki o
büyrictiler, Allah'rn izd olmakstzn kimse-

W zarar veremezlerdi ve onlar, kendiF
dne zarar veren seyt ve fayda vermeyen

Seyt ogreni)rodardr. Ant obun ki, Yahtdi
trilginleri de, pekryi bilnti$eldi ki, btiy.lyü
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satrn alanlann (inananlann)), öbür dünya-
da ennetten nasibi olmayacaktrr. l(argrh-

§rnda kendilerinisattrldan sey, ne de kötü!
Bunu birbilselerdi!..

103. Ama e§er onlar, iman edip de dinin
yasaklanndan sakrnmq olsalardr, Allah'tn
katrnda l€zanacaldan sevap kendiled i$n
elbette daha hayrt olurdu.

104. Ey Oevhid imanryla) iman eünig
olanlar! Peygambefe hitap ederl«en, (Ya-
hr.ldi'ledn dilinde hakaret igin kullantlan)
"Rainä!" demeyin; "unzurnä!" (bize bak,
bizigoze$ deyin ve iyice dinleyin!

1(8. Ne Kitap Ehliolan käfirler(Yahudi'ler
ve Hrris-tiyan'lar) ne de Allah'a ottak ko
gan l«äfirler, Rabb inizden size bir haylr in-
dirilrnesini istemezler. Allah ise, rahmetini
kime dilerse ona özgü khr. Ve Allah, pek
briyuk lüM sahibidir.

(1(P) Süleyman Pepanüer (S.) zamanrda büü
igai pek yaprdr. Hz. Süleyrnan, bäytculu§ü ya-
saldadr ve seytan ruhlu hr buy)cülerin elirde bulu-
nan tlätr"in kitaplan da toplatp saraynda tahüntn aF
trna gÖndürdü. Nihäl/et l'lz. Süeyrnan wht edn-
ce, büyüo{iler lSüleyman, büürn o rnarifeüedni, tliz-
den @atü§r bdip ldtadan le geretdegrirryodd
diye popaganda y@lar ve kitaplan gkaftp yine

b$Tudltik yaprnaya ba$adrhr. Böylece Yaht di'br-
de l-lz. Süleyrnan'm, peygarnber de§il, tfr fuytrcä
ddug inano yedegn§ *ir.
Peyryambefimiz {S.), tlz. S@rnanln da pe14am-

ber ddu§unu bikliren lful'an äyetledni okttyunca,
Medine'deki Yafudi'ler dedler ki: t'le hayret gey!

Muhammed, Dawd oglu Sülq6nan'm dapeygam-
ber ddu§unu stiytüp.c yernin obun ki, o, ancak Hr
btlyücü idi!" dedibr. lge hmm üzedne btr arefler
indi.

Akrlcr islam älirnbd ile en bt4nrk §afif äimlednden
Ebu ishak et-iseraytni (ö.1017) ve irmm Ehr
Hanife\rc (ö1.767) Sßire" hryrrnün hipir eü<isi yok-

tur.

isnm'a pre hryü saylan t?lentleden irsardann
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burglanna, fala veya el gizgiled gibi insanlarrn fizF

§ine bakarak hayaüan, gelecekleri konusunda bir
geyler soylemek; cinler, melekler ve havas yardr-
mryla baz geyled gerpklegirmek iddiasrnda bu-
lunmak; trlsrmlan insanlarrn vücuduna veya kä§rt
ve benzeri geyl ere yazarak, yahut sag, domuz ya§r,
gülya§r iplik ve benzeri geyler üzerinde iglemler ya-
parak veyahut yiyeceklere, igeceklere okuyarak
veya bagka maddeler katarak insanlann duygu ve
dügüncelerini etkilemek iddiastnda bulunmak veya
bunlara inanmak, btitün Mezhep imamlanna göre
ktifrir (islam dininden grkmak) sayhr.

Göz boyacrhk, hokkabazlk ve el gabuklu§u ile ya-
prlanlar ise, manevi bir güg iddiasryla yaprlmadr§l
takdirde anrlan büyü hükmünden müstesnadrr.

(104) Müslüman'lar, Peygambe/imizin (S.) anlat-
tklannr iyice kavrayabilmek igin 'Ya Resülallah,
rainä!" (bizi gözet; biraz daha a§rr konug) diyorlar-
dr. Bu kelime, Yahudi'lerin dilinde hakaretanlamrn-
da kullanrlryordu. Yahudi'ler, bunu duyunca, onlar,
kötü maksatla bunu söylemeye bagladrlar. ige Ou-
nun üzerine bu äyet indi.
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106. Biz, Tevrat'tian her hangi bir äyeti
neshedersek (gegersiz klarsak) veya top-
lumun hafrzasrndan silersek, yerine daha
hayrrfisrnr veya zamana uygun olan ben-
zerinigetiririz.Bilmez misin ki, Allah, güp-
hesiz her geye lGadirdir.

107. Bilmez misin ki,güphesiz göklerin ve
yerin hükümranh§t yalntzAllah'rndrr ve si-
zin igin Allah'tian bagka ne bir koruyucu,
ne de biryadtmct vardrr.

108. Yoksa daha önce Musa'ya gok soru-
lar soruldu§u gibi (Yahut Musa'dan bagka
mucizeler istenildi§igibi) siz de, peygam-
berinize gok soru sormak ml (yahut pey-
gamberinizden bagka mucizeler mi) isti-
yorsunuz? Her kim de, imanr küfre de§i-
§ecek olursa, o arttk do§ru yoldan sapmt§
olur.

109. Kitap Ehli olan käfirlerden birgo-

§u, hak, kendilerine apagk belli olduktan

SnKARA sünesi
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sonra, iglerindeki krskanghktan ötüni, sizi
imandan küfre döndürmek isterler. Arttk
Allah, onlar hakkrnda buyru§unu getirin-
ceye de§in siz, onlara kargr ba§rglayrct ve
hoggörülü davranrn. Qünkü güphesiz Al-
lah, her geye Kaadirdir.

110. Namazr da hakkryla (islam'a göre)
khn; zel«ätr da verin. Kendiniz igin hayr
iglerinden ne hazrrlarsanrz, Allah kaünda
da onu bulacaksrnrz. Qünkü güphesiz Al-
lah, bütün yaptrklannrzr tamamryla gör-

mektedir.

111. Kitap Ehli dediler ki: 'Yahudi veya
Hrristiyan olmayan hig kimse cennete gi-

remeyecektir." Bu, onlann kuruntusudur.
Sen, onlara de ki: "E§er do§ru sozlü ise-
niz, haydi, inandrncr delillerinizi getirin!"

112. Öyb de§il! Herkim (Tevhit inanct-
na göre) yüzünü ihläsla Allah'a döndüre-
cek olursa, igte onun igin Rabb'i katnda
mül«äfat vardrr. Bu gibiler igin koku da
yoktur; onlar üzülecek de de§illerdir.

(106) Nesh, Allah (C.) kattndan bir peygambere
inen bir äyetin, daha önceki peygambere inmig olan
bir äyetin hükmünü yünirlükten kaldtrmastdr.

Bu äyet, Tevratrn hükümlerinin neshedilemeyece-

öini (baSl@ bir metinle yüürlükten kaldtnlamayaca-

§rnr) iddia eden ve bu gerekge ile Hz. lsa ile Hz.

Muhammed'in (S.) peygamberli§ini inkär eden Ya-
hudi'lere cevap niteli§indedir. Qünkü dinin hüküm-
leri, kullann iyili§ive onlarr olgunlu§a erigtirmek igin

Allah'rn lrituf ve rahmeti olarak peygamberlere in-

dirilmektedir. Bu ise, agrlara göre, garüara göre ve
toplumlara göre degigmektedir. Qünkü aynt hüküm-
ler, her asrrda, britün gartlarda ve büttin toplumlar
igin uygun ve yeterli olmayabilir.

Kuian'rn hükümled ise kryamete dek geqerlidir.

Qünkü bu ümmetin aklct älimleri-nakilcilerin enge-
liyle kaqrlaqmadtklan takdirde- Kuian äyetlerinin
ruhuna ba§h kalarak, her asrda yeni igtihaüarla, in-

sanh§rn btitrin sorunlanna @züm üretebilecek bir
ufka sahiptir.

Cüz:1

Ku/an'da özellikle göklegmig Cähiliye gelenekleri-
ni kaldrran hükümlerin teddci(asama[) olmas ise,
bu äyette anlatrlan nesh'ten de§ildir. Ebu Müslim eF
lsbehänfnin (ö1.1065) de, Tefsirinde anhttr§r gibi,

akrlcr islam äimlerine göre Kur'an'da nesh yoktur.

(108) Riväyet olunuyor ki, Kitap Ehli, Peygambe/i-
mizden (S.), kendilerine gökten bir özel kitap indi-
rilmesini önerdiler. Allah'a oftak koganlar da, Pey-
gambedimize (S.) dediler ki: "Sen göklere de 9k-
san, kendimiz okuyaca§rmrz özel bir kitap bize in-
dirmedikge biz sana iman etmeyiz." ige bunun üze-
rine inen bu äyet, inatghk igin ve baqka mucizeler
gosterilmesi igin soru sormay ve önerilerde bulun-
may yasaklamrgrr.

Bazr islam älimlerine göre bu äyet, Müslüman'lara
da, hakknda henüz äyet inmemig konularda fazla
soru sormayr ve: "israil O§ullan'na gu, gu verilmig-
ti, bize de verilsin!" geldinde önerilerde bulunmayt
yasaklamrgrr.

BAKARASÜRES|
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113. Bir de, Yahudi'ler dediler ki:
"Hrristiyan'lar, do§ru bir gey üzerinde
de§illerdir." Hrristiyan'lar da dediler ki:
'Yahudi'ler, do§ru bir gey üzerinde de§il-
lerdir." Oysaki her ikitoplum da, (bu söy-
lemlerinin aksini bildiren) Kitaplannr oku-
yorlar. Kitap bilmeyen puperestler de,
(Müslüman'lar igin) onlar gibi söytediter.
Artrk Allah, onlann gönig aynh§rna dü9-
tükleri konularda kryamet günü hüküm ve-
recektir.

114. O kimse ki, Allah'rn mabetlerinde
Allah'rn adrnln anrlmasrna engel olur ve
o mabetlerin harap olmasrna gahgrr, ar-
trk ondan daha zalim kim var! Onlar var
ya, mabetlere ancak korka korka girme-
leri gerekirdi. Onlar igin bu dünyada rezil-
nisvahk, öbür dünyada da pek büyük bir
azapvardr.

115. Do§u da Allah'rndrr, bail da!.. O hal-
de nereye yönelirseniz, Allah'ln yüzü
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(Krblesi) oradadrr. Qünkii güphesiz AIlah,
Vdisi'dir (sfatlan her geyi kaplayrcrdrr);
Alim'dir (O, her geyi hakkryla bilendir).

116. Birde, o käfirlerdediler ki:'Allah, ken-
dine gocuk edindl. Allah, bundan münez-
zehtir; göklerde ve yerde ne varsa, hepsi
Allah'rndrr; hepsi Ona boyun e§mektedir.

117. Allah, göklerin de, yerin de egsiz ya-
ratrcrsrdrr. Allah, bir igidiledi§inde de, ona
sadece'Ol!" der; o da, hemen oluverir.

118. Yine, o Kitap bilmeyen putperestler
dediler ki: 'Allah, bizimle konugmah veya
istediöimiz bir mucize gelmeli de§il miy-
di?" Onlardan önceki käfirler de trpkl on-
lann söylediklerini söylemiglerdi. Onlarrn
kalpleri (anlayrglan) birbirine benzemigtir.
Biz, geqe§i kesin olarak anlayanlar (ya-
hut isteyenler) igin mucizeled apagrk gös-
termigizdir.

119. §üphesiz Biz, seni hak ile müjdele-
yici ve uyancl olarak gönderdik; sen, ce-
hennemliklerden sorumlu tutulacak da de-
§ilsin.

(113) islam geldi§i zaman, Hicaz ile Yemen arasrn-
da bulunan.Necran bölgesinde gok sayrda Hrristiyan
yagryordu. lshm'rn Medine döneminde Necranh Hr-
ristiyan'lardan temsilci bir heyet, Peygambe/imizle
(S.) görugmek üzere, Medine'ye geldi. Medine'de
yerlegik Yahudi'lerin bilginled de, bunlarla görüSnre-
ye geldiler. Bu gönigme srraslnda tiaraflar arasrnda-
ki konugmalar giderek üartrgmaya dönügtti ve Yahu-
di bilginled, Necranlr Hrristiyan'lara: bizin higüir sa§-
lam temeliniz, daya§rnrz yoktur; diniinancrnrz, itibar
edilecek bir gey de§ildif dediler ve Hz. isa ile incil'i
inl«är ettiler. Necranh Hrristiyan'lar da, Yahudi bilgin-
lerine aynryla karghk verdiler ve onlar da, Hz. Musa
ile Tevratr inkär ettiler. QTsaki her iki taraf da, Kitap
Ehli olup her biri kendi Kitahrnr okuyordu ve Tevrat
ile incil, birbirini hak olarak bildiriyorlardr.

(114) Bu äyetin bildirdi§ihüküm, hakdinin bütün ma-
betleri ve onlan ykmaya gahgan butün insanlar igin
gegerli olmalda beraber äyetin, hangi olaya isaret et-
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ti§i konusunda gu riväyeüervadrr:

Babil krali Nabukodonosor nrtÖ. SgZ yrhnda, Ktdüs
üzerine yünlyup Srileyman Peygamberin, M.ö.975
yhnda yaptrd(r Beytülrnäkdi§i ykmrg ve Yahu-
di'leride sürgüne götürmü§[i. Ayet, bu ykrma i9a-
rgt etrnehedir.

M. S.70 yrlrnda Romalrlar, büyük bir ordu ile Ku-
düs üzerime yüdldtllen israil O§ullarr'nrn sävaggF
lannr ök[idüler; kadrnlannr ve gocuklannr esir al-
dtlarl Tevraf r, lncil'i ve btitün dinl metinleri yaktrla6
Beytülmakdi§i yrktrlar, igine hayvan legleri attrlar
ve onu domuzlann keslm yeri yaptilar. Beytülmak-
dis, Hz. Ömer (R.) dönemine kadar harap kaldr. Hz.
Ömer, M. S. 637de onu Mescid-iAksa olarak yenF

den inga ettidi.

Bir riväyete göre bu äyetin nüzül (inig) sebebi, Hu-
deybfle anlasmasrnrn yaprldr§r 628 yrhnda, Mekke
mügfiklerinin, Peygambe/imiz (S.) ile Müslüman'la-
nn, Mescid-i Haram'a (Kä'be'ye) girmelerine engel
olmalandrr.
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120. Ey Muhammed! Sen onlann dln-
lerine uymadrkga ne Yahudi'ler, ne de
Hrristiyan'lar senden asla rivr olmayacak-
lardrr. Sen onlara de ki: "$üphesiz Allah'rn
bildirdiüi do§ru yol, tek dogru yoldur. Ant
olsun ki, e§er sana gelen bunca bilgiden
sonra sen (ümmetin) yine de onlann yan-
[g azulanna uyacak olursan, Allah'rn
azabrndan seni koruyacak ne bir dost, ne
de biryardrmcrolur.

121. Kendilerine Kitap verdiklerimizden
(Kitap Ehlinden) o Kitabr gereöi gibi oku-
yanlar var ya, igte asrl onlar, Kit@lanna
inanryorlar. Kim de, o Kitabrn asftnr inl«är

edecek olursa, igte onlar, hüsrana u§ra-
yanlann ta kendileddir.

1ü2. Ey israil O§ullarr! Size Iütfetti§im
onca nimetimi ve bir zamanlar sizi, bütun
milletlere gergekten üstün krlmq oldu§u-
mu birhatrlayn.

(115) Yerkürenin her taralr Allah'rndrr (C.) Bu itibar-
la Mescid-i Haram'da (l(ä'be'de), Mescid{ Aksa'da
veya bagka bir yerde namaz krlmanrz engellenirce,
her yer sizin igin namazgäh khnmrgrr; nercde Kble
tarafrna yönelirseniz, emri yerine getirmig olursunuz;
günkü Kble'ye yönelme imkänr, belli bir narnazgäha
veya mekäna özgü degildir.

Yahut nerede Krblele yönelirseniz, Allah'rn zatr ora-
dadrr; Allah, orada yaprlan ibadeüeri bilirve görür.

Bazr islam äimled, bu äyetten, yolculuk srmsrn-
da, savaga ve ko*ulu yedede nafile namazlar igin
Krble'ye yürelmenin gart olmadr§r hükmünü gkar-
m6ladrr.

Bazr islam älimleri ise, bu ruhsatr, yolculuk srasrn-
da hayvanm sftnda nafile namazr klanlara tahsis
6rni§lerdir.

Bazr islam älimlerine gdre, bu äyet, Medine, §am ve
lrak bölgeleri Qin, batryr sa§ma, do§uyu da soluna
almak gadryla her tarafrn Kble oldugunu bildirmek-
tedir. Birgok büWk Sahabi'den gelen riväyeüer de,
bu yondedir.

(116) Yahudi'ler dediler ki: "Uzeyr, Allah'rn o§lu-
dur. Hrristiyan'lar da dediler ki: "Mesih (isa), Allah'rn
o§ludur. (Ievbe:3O) Kitap Ehli olmayan puperest
Arap'lar da: "Melelder, Allahln kzlandrf dediler.
(ZuhruI: 16. Tür39)
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123. Hem de, öyle birgünden saknrn ki, o
gün hig kimse, bagkasr adrna bir gey öde-
yemez; kimseden fidye (kurtulmahk) de
kabul edilmez, gefaat de ona yarar sa§la-
maz; suglulara yardrm da olunmaz.

124. Bir zaman da Rabb'i, ibrahim'i bir ta-
krm emirlerle srnamrgü. ibrahim, o emir-
leri tam olarak yerine getirince, Rabb'i,
ona göyle buyurmugtu: "Ben, seni insan-
lara mutlaka imam (önder) krlaca§rm!" ib-
rahim demigti ki: 'Ya Rabb'i! Soyumdan
da önderler kl!" Rabb'i, göyle buyurmug-
tu: "imamhk ahdim (fermanrm), zalimlere
erigmez."

125. Bir zaman da Biz, Beytullah'r
(Kä'be'yi) insanlar igin toplantr yeri ve
güven yeri klmrgtrk. Siz de, Makam-r
ibrahim'de kendinize bir namaz yeri edi-
nip namaz kr[n! Biz, ibrahim ile ismail'e
de gu emri vermigik "Beytimi (Kä'be'yi)
onu tiavaf edecekler, ibadet igin oraya ka-
panacaklar, nlkü ve secde edecekler igin
temiz tutunl"

126. Bir zamanda ibrahim demigiki:'Ya
Rabb'i! Burayr güvenli bir belde kl; onun
halkndan Allah'a ve kryamet gününe ina-
nanlan gegitli üninlerle azrklandrr!'Allah
demigti ki: "Kim de inl«är edecek olursa,
Ben de, onu az bir süre yararlandlraca-

§rm; sonra onu ates azabnau§ramakzo-
runda brrakaca§rm. Onlann varacaklarr
yer ise ne kötüdür!

(121) Bu ömek Kitap Ehlinden l€stedilen, Müslü-
man olan ünlü Yahudi bilgini Abdullah bin Selam
ile arkadaglan ve Habegistan'dan gelip Müslüman
olan bir grup Hrristiyan'lardrr.

(124) Allah'rn (C.) Hz. ibrahim'i irntihan etti§iemirle-
rin ne olduklan konusunda gunlar söylenmigir:

a) A§zr su ile galkalamak (mazmaza), buruna su
gekmek (istingak), sag taramak, bryrklan krrkmak,
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misväk kullanmak, sünnet olmak, kask ve koltuk
alt kllannr temizlemek, ümak kesmek, su ile traha-

reüenmek.

b) Tevbe: 112, Ahzäb:35, Mü'minün: 1-9, Meäric:
22-35. äyetlednde zikredilen islam'rn otuz hasleti.

c) Günege, aya ve yldrzlara tapan kavmine, güne-
gin, ayn ve yldzlann, tann olamayacaklannr kesin
kanflarla gästermesi, atege atrhasr, o§lunu kur-
ban etmek istemesi, yurdundan gög etmesi.

g) Namaz klmak, orug tutmak, zekät vermek, ko-
nuk a§rrlamak, güg|üklere sabretnek.

d) ihrama girmek, lG'be'yi tavaf etmek, Safa ile
Merve arasrnda sa'yetmek, Arafatta vaKeye dur-
mak, §eytan taglamak gibi Hacc ibadetleriniyerine
getirmek.

9) §uara: 78-87. äyetlerinde zikredilen Hz.
lbrahim'in sozleridir.

islam älimleri, bu äyetteki Imamlk ahdim zalimlere
erigmez." cümlesini, zalim ve ahlakszlarrn asla ön-
der ve idareci olamayacaklan na delil saymqlardrr.

(125) Makam-r ibrahim'in neresi oldu§u konusunda
gu gönigler vardrr:

a) Hz. ibrahim'in, t(ä'be'nin yüksek ksmrnr bina
ederken üstüne grktr§r kaya pargasrnrn bulundu§u
yer. B) insanlarr Hacca ga§rnrken üstüne grktr§r ka-
yanrn bulundu§u yer. C) Harem'in üamamr. Q) Hacc
mekänlarrnrn tiamamr. D) Arafatta vakfe, Arafiat'ta,
Müzdelife'de, Minada ikiser reKat namaz, §eytan
taglamas, Safa ile Merve arasrnda sa'yetmek.
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127. Bir zaman da ibrahim ile isma-
il, Beyt'in (Kä'be'nin) temellerini (duvar-
lannr) yükseltirken göyle diyorlardr: "Ey
Rabb'imiz! Bunu bizden kabuleyle! Qün-
kü güphesiz Seml (her geyi igiten), Alim
(her geyi bilen) yalnrz Sensin!

128. Ey Rabb'imiz! Bizi, Sana boyun e§-
mig iki Müs!üman eyle; neslimizden de
Sana boyun e§en Müslüman bir ümmet
yetigtir; bize Hacqmrzrn ibadetlerinin usul-
lerini de gösterve tövbelerimizi kabul eyle!

Qünkü güphesiz Tewäb (bütün tövbeleri
kabul eden), Rahim (rahmetisonsuz olan)
yalnrz Sensin!

129. Ey Rabb'imizlSen onlara, iglerinden
bir peygamber gönder ki, Senin äyetlerini
onlara okusun; Kitap ve hikmeti de onlara
ö§retsin ve onlan antsrn! Qünkü güphesiz
Aciz (yegäne galip olan), Hakim (her geyi
yerli yerince düzenleyen) yalnrz Sensin!"

Cüz:1

130. Kendini bilmezlerden bagka kim
ibrahim'in dininden yüz gevirir! Ant olsun
ki, Biz ibrahim'idünyada segkin (peygam-
ber ve Halil= dost) krldrk. $üphesiz ibra-
him, öbür dünyada da iyiler araslnda bu-
lunacaktrr.

1 31. Nitekim Rabb'i, ibrahim'e: "Bana tes-
lim ol!" deyince, ibrahim: "Ben, älemlerin
Rabb'ine teslim oldum' demigti.

132. ibrahim, o§ullanna da bu dinivasiyet
etmigti. Yakup da, öyle yapmrgtr: Demig-
ti ki: " Ey o§ullanm! $üphesiz Allah, sizin
igin bu dinisegti. Oyleyse siz, mutlaka an-
cak Müslüman olarak can verin!"

133. Yoksa ölüm, Yakub'a gelip gattr§r za-
man siz orada hazrr mrydrnz? Hani o za-
man Yakup, o§ullanna demigti ki: "Ben öl-
dükten sonra neye tapacaksrnrz?" Onlar
demiglerdi ki: "Senin Tannna ve atalann
lbrahim'in, lsmail'in ve lshak'rn Tannsrna,
bir tek olan Tannya tapaca§rz. Zatenbiz
ancak O Tannya teslim olmuguzdur."

134. igte ibrahim, Yakup ve gocuklan, bi-
rer ümmet idi; gelip gegtiler; onlann ka-
zandrklan onlara, sizin kazandrklannrz da
size!.. Onlann iglediklerinden siz sorumlu
tutulacak da de§ilsiniz.

(127) Riväyet olunuyor ki, Adem ile Hawa (S.) cen-
netten atrhnca yeryüzüne ayfl ayn yerlere dügerler
ve sonundaArafatta bulugurlar. Allah (C.), Cebräil
vastasryla Adem ile Hawa'ya (S.), Kendisi igin
Beytullah'r yapmalannr emir buyurur. Bunun üzeri-
ne ikisi, Beytullah'r bina edeler. Sonunda binay ta-
mamladrklannda, Allah (c.), Beytullah'r üavaf etme-
lerini emreder ve Adem'e der ki: §en insanlann iF

kisin ve bu Beytullah da, yeryüzünün ilk Beytullahr-
drr (mabedidir)."

Riväyet olunuyor ki, Hz. Adem'in (S.) binasrndan
önce de Beytullah'rn yeri meleklerin ziyaretgähr ve
tavafgähr idi.
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Riväyeüerc göre Beytullah'rn (Kä'be'nin) binasr,
dokuz kez yenilenmigir:

1) Hz. Adem'in (§.) binasr.

z) Hz. Ädem'in puklannrn (önce Hz.Adem'in
äprinctl o§lu Hz.§itin) binasr.

Onlardan sonra gelen insanlar da, Beytullah'r imar
etmi§ler. Bey,tullah, Hz. Nuh (S.) zamantnda tufan
alünda l«alrrreaya de§in böyle devam eünigir.

3) Hz. ibrahim'in (S.) binasr. igte Kuian'da agrkga
zikrcdilen bina budur.

4) Amalika'nm binasr. Amalika, en eski bir Arap ka-
bilesi.

5) Citrhüm'ün binas. Gürhüm, en eskiArap kabile-
lednden biridir. Yemen'den gelip [rekke\rc yedeS-

tikleri sö$enmeldedir.

6) Kusayy bin t$ab'rn binasr. Kusayy, Peygarn
be/imizin (S.) besinci kqaktan ataudrr.

7) Kure§liledn binas. PeygambeCimize (S.) pey-
gamberlik gelmeden beg ylönce Peygambedimiz,
otuz bes yaglannda iken hr bina prpklegmiglir.
§öyle ki: §ok uam tlir ämandan beri hb onanm
gÖrmeyen l(ä'bs, harap olmaya yriz tufnug ve Ku-
sayy zamannda yaprlan ahSap Cat )rok olmustu.
lG'be, bütän l«abileledn katilmry,la, temellerine ka-
dar yklarak yeniden inga edildi. Hacerubsved'in
yerine konulmasr gerefi de, bütün kabileledn ittifa-
kry,la, herkesp ahlak örneg olarak kaful edilen eF
Emin (dürust) Muhamnede {S.) nasip oldu.

Kurey§'liler, Cidde'de l€raya oturan kereste yüldü
k$r geminin kerestelerini kullanmrgardr ve malz+
meler yeterli gelneyince de, l(ä'be binasnr kügük
tutarak bu gün tlicri islnail" denilen mel«ärdan altr
argrm dqanda hrakrnrgadr.

Hicr-i ismail, Hz. ibrahim'in (S.), ismail ile annesi
Häe/i yerlegtirdi§i ve Hz.Häcefe bir gögelik yap-
rnasrnr emretti§i rnelcändrr.

8) Abdullah bin Zübeyiin Unas. Abdullah bin Zü-
beyr (R.), Hz. Ebu Bekir'in (R.) Krzr Evnaln (R.)
o§ludur. Abdullah Un Zübeyr, Muaviye'nin ogu
yezid'e tliat eünem§ ve 681 ylrnda lrJbüke'de hali-
feli§ini ilan eEnsü. Yezftl'in göndedi§i ordu, giddet-
li savaglardan sonra baz Medineli hainledn marib-
tiyle sonunda Medine'yi aldr ve h.r algak askerter,
hayatta olan Sahabfledn ve Täbillerin hanmlan-
nrn ve kZannrn rranadageg.tiler. Bu haberYezide
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ulagrnca, gu meäldek qiiri söylemigti:

"Kegke Bedir savaynda öldürülen büyükledm hr
günü görselerdi... Hä$m O§ullan, hükümdartk igin
bunu oynadrlar. Yoksa gökten gelen haber de pk,
inen vahiy de yok."

igte bu ordu, Medine'den sonra 683'de Mehkep
gelip gehd kusatü \re mancmlldarla kubal keflt ve
Kä'be üzedne ya§mur Sibi tas ya§drrü. Bu kugat-
mada Kä'be, temellerine kadar yanü. Hacerules-
ved de, §atlayp äq pargaya bölündü. Bu srada Ye-
zid öHü ve gkan kangkftldar nedeniyle kugatna da
kaldrnlü.

Abdullah bin Zübeyr, bundan sonra 685 yhnda
tG'be'yi yeniden inga etti.

Abdullah bin Zübeyr de, bircok Sahabi gibi, Pey-
gambefimizin (S.), Hz.Arse\,e (R.) hitaben soyle-
d§i 9u hadisi biliyordu:

tyASe, senin bu kawnin, cahiliryeden (küfürden)
yeni aynlmq olmasaladr {bundan dday d4 yaptr-

§rmr Kä'be'ye sa1psdrk say,rnasalardr) l(ä'be'yi yr-
kar, Kure§liledn dqanda bmakü§r bölümü de tek-
rar (ire alarak bina ededim ve Kä'be'ye, insan-
lann, Hrirden gidp digednde gil<aca§r iki kap ya-
parüm."

ige lUOultatr bin Ztlbeyr, l(ä'beyr, Pqpamber'imF
zin (S.) tu tadfire u1ryun olarak inga erili$i.

9) Haccac bin Yusufun Unas. Emevi hükürnda-
n AbdülneliKin emfiyle Kubqrs tepesinden rnan-.

crnrldarla kenti ve lGbey aylaca dovdü. Kugat-
ma alü btryrkaysürdü: Abdullah bin Zübeyr, sava-
garak öklü. Haccrc Mekkeli aldrktan sonra ilk igi,
lGte'y,r, Kurelq'lilerin yagr§r bopüatda )€niden
ingaetmekddu.

Abbasi hükümdarlan Muhammed el- MehdE (775-
785) t e Harun el- Begid (785- 8W), Krä'be bha-
sm Abdullah Hn äibey'in binasma döndümek
§n, irnam Malk'ten (ö.7S) btya isternigb[ ancak
imam Mali( fetva vermeyince bundan razgeqilm§.

I«'EC'Niru BOYUTLARI

lG'be, kenadan esit olmayan bir kip t(irninde dup
boyuüan gQfledir

Yükseldik 9 argm. (Aryn: Yaklagrk darak 68 cm.)
Hacedesrred- lrak kogesi: 32 argm,lrak- §am koge-
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si: 23 arsln. §am- Yemen kögesi21 argrn. Yemen-
Haceriesved köge.si: 20 argrn.

IGRMETPLERiT NECERUIESVED'| XN'gC'OEru
grKARMAlsRt

Küfe yakrnlannda kendi bagna blr dorvig haya-
t sürmekte olan Hamdan eF Karmetlnln öncülü-

üüyle bir nevi §tirakiye (sosyalizm) esasna göre
olugan bir cemaat gekllnde 87/den itibaren orta-
ya gkan, sonralan Ahsa (Suudhrabistanln kör.
fez) bö§esinde ba§msz bir devlet kuran ve Ana-
dolu, lran, rrak, §uriye ve öteki Arap ülkelerine ya-
yhp ayaklanmalar grkartan Karmetller, 923 tarihin.
de Kä'be'yi basarak tavaf edenleri krlqtan geglrmig-
ler ve Hacerulesved'i ahp götrirmügler re yaptrdrk-
lan bir mabede koymuglar. Hacerulesved, burada
22 yrl kaldrktan sonra lGrmetllerin reisi, vücudun.
da bir takrm yaralann gkmasnr yapt(r igin u§ur-
suzlu§una yorunca, Hacerulesved, Kä'be'ye geri
verilmig.

lGrmetllerin bunu yapmalannrn sebebi gu idi:
Hallac-r Mansur (Ebu Mu§is Hüseyin bin Mansur
eF Hallac), ilhäm akldesi hakkndaki sozled, Allah
agk u§runa kurban nazariyesive beden Kä'be'sinin
tahdbine iligkin ifadelerlyüzünden, 922 ylrnda idam
edilmigti. Baz gevreler, bu lfadeledni remzi ola.
rak kabul edip tevil etmiglorse de, onun yoldaqlarr
tGrmetiler, ifadelerini tevilsiz olarak oldu§u gibi ka-
bulediyorlarü. Bundan dolay da Hicaz'da isyan-
lar gkailp lG'be'yi ykmak ve Haccr iptal etmek is-
temiglerdi.

MESCID-I HARAM',tN (KA'BE',NIN QEVRES|NIN)
rEVSi QAU$MALART

Mescid-i Haram, Dört Büyük Halife devrinden itF

baren genigletilmeye baglandr. ilk tevsi, Hz. Ömer
(R.) hilafetinde 638 ylrrda yaprldr. Sonra Hz. Os-
man (R.) hilafetinde &7 yirnda yapldr. Sonra Ab-
dullah bin Züboyr zamanrnda 685 yrlnda yaprldr.

Sonra Haccac bin Yuouf, 69,4 yhnda yapil, Sonra
Abbasihükümdan Ebu Cafer el- Mansur zamanrn-
da755 tarihin@ yaprldr, Sonra Abbaef hükümdan
Muhammed el- Mehdi zamanrnda biri ZB ve diöe-
ri cb 781 larihinde olmak üzere iki kez y@rldr. Mr
gr rnemlüldan döheminde de 12100 ylnda meyda-
na gehn yangrndan sonra El-i4elikel- ähir Berldk
zamanmda yaprHr.

Cüzr 1

Kutsal topraklar, Osmanlr'ya gegtikten sonra gok
büyük onarrm ve tevsiler yaprldr. Özeilikle ikin-
ci Selim döneminden (1566- 1574) itibaren kut-
sal npl«änlar lgin gok büyük harcamalar yaprldr.
Kanunf Sultan Süleyman'rn, Mimar Sinan'a yap
trdr§r plan, 3. Murat devrinde 1590 yhnda Mimar
Mehmet A§a eliyle minare ve revaklar igin gergek-
lestirildi. Bu arada eskl revaklaryenllenmig;yeni re-
vaklar ilave edilmig; avlu genigletilmig; 500 k(igrik
kubbe, 47 gidg kaprsr ve g minare yaprlmrgtr.

Suudf Krall§r döneminde llk tevEi ve brlyük ona.
nm Melik Abdülazlz devrlnde 1956 ylrnda yapldr.
Bu tevsi neticesinde Mescid-l Haram'rn yriaölgümtl,
27850 Mz'den 180850 M2'ye grkanldr, lklnci büyrik
tevsi, Melik Fehd bin Abdälaziz devrinde yaprldr.
Bu tevsi netleesinde Mescid-i Haram'rn yüzö|güm[i,
160168 M2'ye gkanldu 7 eski minareye iki min+
re daha ilave edildi; dö[ ana kaBrdan blrl olan "Me-
lik Fehd l(aprsf ile 14 kügük kap ve 2 tane de bod.
rum kapsr ilave edildi, Böylece Mescid-i Haram'rn
4 ana gifig kapmr ile 54 tane kügük girlg kapsr oldu,
Bunlann yanr srra 6 tane bodrum kapo, do§rudan
do§ruya ikinci kata gkan girig kaprlan ve asansör
leprlan da var.

Mescid-i Haram'rn, haolarve cemaal igin kullanrlan
kaprlannrn isimleri ve numanalan göyledlr;

1) Melik Abdülaziz l(aprsr, 5) Ecy. ad Kaprsr, 6) Bi-
lal Kaprsr, 9) HuneynlGprsr,l0) lsmail Kapnr, 11)

Safa lGprer, 17) Beni H69im lGprsr, 19) Ali l(apr-
o,20) Abbas Kapn,22) Nebiyy (Peygambe0 Ka"
prsr, 24) Selam lGprsr, 26) Beni §eybe Kaprsr, 27)
Hucün Kaprsr,29) Ma'läh Kaps, 90) Mad'a l(aprsr,
31) Merveh Kaptsr,32) Oeman kapml,37) Mahsab
lGprsr,38) Arafoh l.(aper,39) Mlna tGprer,40) Ku-
reys l(aprsr, €) ]Graräh lGprsr,45) El-Fath lGprsr,
49) Ömer Faruk kaprsr, 51) El Nadweh lGprsl,52)
A§-§amiyeh (§am) l&prer, 55) KudrJs Kaprsr, 56)
Medine-i Mrineuroreh lGprsr, 58) Hudepiyyeh
l(aprsr,62) Umreh l(apror,79) Melik Fehd kaps.

Peygamber'idziN (s,), DgqlYl KoRUMAK igiN
MEKKE ILE MEDINE'YI OHNEK BOLGELER
ir-1ru Eruesi

Peygambef imiz ($.), Mekke'yi fethetti§i gün, do§a-
nrn korunmasr igin Meld<e ile Medine'yiömek bölge
ilan edip hayvanlann yemi dqrnda, dikenled dahil,
bütün bikilerinin ve a§aglannm kesilmesini, avhay-
vanlannrn avhnmasnr, di§er bütrin yabani haryan-
lann öldürülmesini yasaldad.
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Bu srada Peygambe/imizin (S.) amcasr Hz. Ab-
bas (R.):

- Ya Resulallah, bu yasa§a izhar (boyacr otu) dähil
olmasrn; günkü insanlar, bu otu damlan ve mezar-
lan igin kullanryor!dedi. Peygambeiimiz (S.) de:

- Evet, zorunlu ihtiyaglar igin kullanrlan bu gibi otlar,
yasa§a dähil de§ildir! Buyurdu.

islam dininin emirlerinin ruhu ve esprisi buakrhp uy-
gulamalarrna gekilcilik anlayg egemen olduktan
sonra, bu yasaklann, yalnz o bolgeye özgü oldu§u
kabul edildi. Oysaki Hacc:28. Ayette: "Hacrlar, Hac-
on yararlannr bizzat görsünler (yagasrnlar), diye!.."
denilmektedir. Yani hacrlar, Hacc taki uygulamala-
n bizal görüp yagasnlar ve ülkelerinde de bunla-
rr yagasrnlar ve yagabtnlar diye, Hacc, faz krhn-
mrstrr.

(1321Hz. ibranim'ln (S.) Qocuklan gunlardr: isma-
il, ishak, Medyen, Medan. Bazr riväyetlere göre Hz.
ibrahim'in, 8, di§er bazr riväyetlere göre ise 14 go-

cu§u vardr.

Hz. Yakub'un (S.) 12 oglu vardr;adlarr goyledir: Ru-
bin, §em'un, Lavey, Yahuzä, Yegnuhun, Zebulun,
Zevabey, Neftuni, Küzä, Evgiz, Büyamin, Yusuf.

Hz. Yakub'un (S). O§ullanna bunu söylemesi,
onlann,bu Tevhid dini üzerinde sebatlannt ve bu
u§urda verecekleri mücadele azmini daha da güg-
lendirmek kabilindendir.

Hz. ismail, Hz. Yakub'un amcasr oldu§u halde ona
da'babasi'denilmesi, arrcanrn da baba gibi sayF
dr§r igindir. Nitekim Peygambedimiz (S.) de, amca-
sr Hz. Abbas (R.) igin: "Bu, babalanmrn bäkiyesidi/'
demigti.

(134) Siz Yahudi'lerin, Hz. ibrahim'in, Hz. Yakub'un
ve onlann gocuklarrnrn soyundan gelmeniz, size bir
fayda sa§lamaz:, sizin, onlann yolundan gitmeniz
ancak size fayda sa§lar. Nitekim Peygamber'imiz
(S.) da, kendiakrabasrna göyle demigti:

"Bagka insanlar, kendi iyi amelleriyle bana gelirken,
siz, neseplerinizle bana gelmeyin!"
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135. Hem de, onlar (Kitap Ehli käfirler,
Müslüman'lara) dediler ki: 'Yahudi, ya da
Hrristiyan olun ki, do§ru yolu bulmug ola-
stnlz." Sen, onlara de ki: "Hayrr, biz, hanff
(bätrl inanglara meyletmeyip hak dine yö-
nelmig ) olan ibrahim'in dinine uyanz. ib-
rahim ise, higbir zaman Allah'a ortak ko-

§anlardan olmadr."

136. Ey (Tevhid imanr ile) iman et-
mig olanlar, siz deyin ki:. "Biz, Allah'a,
bize indirilmig olan Ku/an'a, ibrahim'a,
ismail'e, ishak'a, Yakub'a ve Yakub'un
evladrna(torunlanna) indirilmig olana da,
Musa'ya ve isa'ya verilmis olan Tevrat'a
ve lncil'e de, Rabb'lerinden di§er peygam-
berlere verilmig olanlara da iman ettik. Biz,
bunlann hig birini ayn tutmayrzvebiz,yal-
nrz Allah'a teslim olmug Müslüman'lanz."

1 37. igte, e§er Yahudi'ler ve Hrristiyan'lar,
sizin iman etti§iniz gibi iman edecek olur-
larsa, gergekten do§ru yolu bulmug ola-
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caklar; yok eöer ondan yüz gevirecek
olurlarsa, arttk onlar, gergekten size mut-
lak bir muhalefet igindedir. Bu takdirde on-
lara karyr Allah, sana yetecektir. §üphesiz
Semf (her geyi hakkryla igiten), Alim (her
geyi hakkryla bilen) de yalnrz Allah'trr.

138. Ey ffevhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Siz deyin ki:'Allah, bizi, kendi bo-
yasrna (rengine) boyadr (bizi, insanlarrya-
rattr§ r f rtrat üzerinde br raktr ; hidäyetine er-
dirdi; kalbimizi imanla temizledi). Zaten ki-
min boyasl, Allah'ln boyastndan daha gü-
zel olabilir! Biz de yalnz Ona tapmakta-
ytz.

139. Ey Muhammed! Sen onlara de ki:
"Siz, Allah hakkrnda bizimle tartrgma-
ya mr giriyorsunuz? Oysaki O, bizim de
Rabb'imiz, sizin de Rabb'inizdir. Bizim ig-
lediklerimiz ise bize äittir; sizin igledikleri-
niz de size!..Ve biz,yalntzAllah'a tapmak-
layz;'

121.0. Yoksa siz: "Gergekten ibrahim, is-
mail, ishak, Yakub ve onun evladr (torun-
lan) Yahudi veya Hrristiyan idile/' mi diyor-
sunuz? Ey Muhammed! Sen onlara deki:
Siz mi daha iyi bilirciniz, yoksa Allah mr?..
Talen Allah tarafrndan kendisine bildiril-
mig olan bir gahitli§i gizleyen kimseden
daha zalim kim olabilir!

141. igte onlar, birer ümmet idi; gelip geg-
miglerdir. Onlann kazandrklarr kendilerine
äittir; sizin kazandrklarrnrz da size!..Onla-
nn iglediklerinden siz sorumlu tutulacak
da de§ilsiniz.

(138) Baz riväyetlere göre bu äyet, Hrristiyan'la-
nn vaftizine kargrn Müslüman'lann durumunu bildir-
mektedir. §öyle ki: Hrristiyan'lar, yeni do§an gocuk-
lannr günahtan temizlemek ve Hrristiyanl§a kabu-
lünü sa§lamak igin, Ma müdiye (vaftiz suyu) denilen
san bir suya batrnyorlardr.

(139) Riväyet olunuyor ki, Yahudi'ler ve Hrristi-
yan'lar, Peygambedimize (S.) dediler ki: "Bütün
peygamberler, israil O§ullan'ndandrr. E§er sen de,
peygamber olsaydrn, onlardan olurdun." igte bunun
üzerine bu äyeter indi.

(140) Bu gahitlik, Hz. ibrahim'in, Yahudive Hrris-
tiyan olmad§lna, O'nun Hanff (l'evhid inancrnrn
peygambed) oldu§una ve Peygambeiimizin son
peygamber oldu§una iligkin Allah'rn (C.) gahitli§idir.

(141) 134. äyetin burada da tekrar edilmesi, insan-
lann zihnine iyice yerlegmig olan babalar ve atialar-
la iftihar etmek ve onlara dayanmak dügüncesin-
den siddetle sakrndrrmak igindir. Di§er bir görüge
göre, gegen äyetteki hitap, Kitap Ehliigindir; bura-
daki hitap ise, bizim igin olup bizi, bu konuda onlara
uymaktan sakndrrmaktadrr. Bir di§er gönige göre
ise, birinci äyetteki ümmet, peygamberlerdir; ikinci
äyetteki ümmet ise, Yahudi'lerin ve Hrristiyan'lann
selefleridir.
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142. lnsanlardan bir takrm akh ermeyen'
ler, diyecekler ki: "Onlan, yönelmekte ol-
duklan Krble'lerinden geviren nedir?" Ey
Muhammed! $en de ki: "Do§u da yalntz
Allah'rndrr; batr da.., Allah kimi dilerse
onu dosdo§ru yola iletir,

ltllt. Böylece siz, insanlara gahit olasrnrz
ve Resül (Elgi) da, size gahit olsun diye,
sizi aynca vaeat (ifrat ve tefritin ortiasrnda
olan ädil) bir ümmet kldrk. Daha önce yö-
neldi§in Kbleyi (l(ä'be'yi) gimdi Krble yap'
mamrz da, ancak, bu Flesül'e (Elgi'ye)

uyacaklar ile ökgeleri rizerinde (geri) dö-
necek olanlan fiilen bilmemiz igindir. Bu
da, Allah'rn, hidäyete erdirdi§i kimseler.
den bagkaerna mutlaka zor gelir. Allah,
sizin imanrnzr (imandaki sebatlnrzr, eski
Krble'ye olan imanrnrzr, eski Krble'ye olan
namazrnrzr) dazayi edecek de§ildir, §üp-
hesiz Allah, insanlara Beüftur (gefkati son-
suzdur), Bahim'dir (rahmeti srnr rsrzdrr),
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14,4. Ey Muhammed! Do§rusu Biz, §enin,
yüzünü gö§üzüne do§ru gevirip durdu-

öunu (Bizden haber bekledi§ini) görtiyo'
ruz, Onun igin Biz seni, hognut olaca§ln
bir Krbleye hig güphesiz döndtireee§iz.
Haydi, yüzünri Megcid-l Haram (Kä'be)
yönüne gevirl Siz de ey (l"evhid imant lle)

iman etmis olanlar, nerede bulunursa-
nrz bulunun, namazda ytizünüzü o tara-
fa gevirin! Kendilerine Kitap verilmig (Kitap
Ehli) olanlar da hig güphesiz bilirler ki, bu
yöTreli§, Flahh'lerinden gelen gerge§in ta
kendisldir, Allah, onlann btlttln yapttklann-
dan da habersiz de§ildir.

ltftl, Ant oleun ki ey Muhammedl Sen,
kendilerine Kltap verilmig otanhra bü-
ttin kesin delillerigetlrsen de, onlar, senih
Krblene yönelmezbr; sen de onlann klb-
lesine yönelecek de§ilsin; Yahudi'ler ve
Hrristlyan'lar da, blhirlerinin küleeine yö-
neleeok deüilledir. Ant olsun ki, sam gle-

len bunca bilgiden sonra e§er sen (üm-
metin) onlann yan[g azulanna uyrcak
olursan, igte o zaman sen hig güphesiz

zalimlerden olursun.

(142) Peygambe/imiz (§.), Mekke'de iken lG'be'de
namaz klarken, l(älbe'nin HaCerulesved t(ägesi ile

lmk Köqeei araflnda durup namaz krhyordu, Böy-
lece hem lG'be'ye, hem de Kudüs'teklEF$ahre'ye
(Kutsal Mäberl'e) yönelmig oluyordu. Peygambeii-
miz (§.), Medine'ye hicret ettikten sonra artlk her
iki kbleye birden yönelmek mümkün dmadr§rn-
dan, kendi igtihadryla, on alü, on yediay kadar Ku-
düsteki El- Sahre'ye do§ru namaz kld, AncakYa-
hudi'lerin, bunu Feygambe/imiz aleyhinde propa-
ganda malzemesi yaptp: "Muhammed, hem dini-
mize muhalefet ediyor; hem de kblemize yoneli-
yo/' geklindeki konugmalan, Peygambe/imizin a§-
nna gidiyordu. Bunun igin de kblesinin Beytülha-
ram (lG'be) olmasrnr azu ediyordu ve bunun igin
vahiy bekliyordu.

Riväyet olunuyor ki, kble do§isikli§|, Bedir savasrn'
dan iki ay önce Beceb aynda, gün ortastnda Pey-
gambe/imiz, Beni §eleme Mescidinde Ashab ile
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berabero§le namazrnrn iki RelCatini krldrktan sonra
vükü bulmugur. Peygambe/imiz (S.), o anda g+
len vahiy gere§ince namazrn iginde donüp yüzünü
l(ä'be'ye gevirdi. Kendisi ile beraber namazda bu-
lunan erkekler ile kadrnlar da, yer de§igirdiler. i$e
bundan dolayr bu mescide "Mescidülkületeyn" (lki
Krbleli Mescid) adr verildi.

(1t13) Vasat, lügtte, dairenin merkezi gibi bü'tün
geweye aynr uzakilda bulunan orta noldaya denir.
Mecazianlamda ise, begerigüzel hasletler igin kul-
lanrlmaküadu. Qünkü islam ümmeti, sahip olduöu
güzel hasletleriyle iki köti vaslrn arasrnda, yani if-
rat ile tefritin ortasrnda bulunmaktradrr. Öme§in: iffa
vasfrnrn, fuhug ile cinsellikten tamamen uzak dur-
mak vasrflannrn ortasr olmag, yine cesaretin, te-
hewür ile korkaklk vasflannrn ortiasr olmasr gibi.

Peygambeiimizin (S.) guurlu ve bilgili ümmeti,
Allah'rn (C.), hakk anlamak igin yarattr§r delillerive
indirdi§i Kitabr (Ku/an'r) tefekkür ederek, Allah'tn
(C.), kimseye zulmetnedi§ini, kimseden hakk esir-
gemedi§ini, tebliö ve ögrit igin peygamberler gon-
derdi§ini, käfirler ise, delillerden yüz gevirmek ve
kötü azulanna trymak yüzünden bedbaht oldukla-
nnr kesin olarak anlarlar ve d§er insanlara da bu
gerpkled anlatrp bu konuda gahitlik ederler.

Bazr riväyetlere göre bu gahitlik, kryamet günü pey-
gamberlerin tebli§ini inl«är edenler aleyhinde de
gergeklersecektir.

Riväyet olunuyor ki, kble degigince, baz Müslü-
man'lar, Peygambefimize (S.) dediler ki: Ya
Resälallah, kble de§igmeden önce ölen arkadag
lanmrzrn durumu ne olacak?" igte Ou ayem "rutan,

sizin imanmzl (eski ktbleye olan inanctntzt ve na-
n:e.znzt) zayi edeek de§ildif böümü, onlara ce
vap oldu.
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1t16. Bizim, o kendilerine Kitap verdikleri-
miz (Yahudi'ler ile Hrristiyan'lann bilginle-
ri), onu (Peygambe/i, Kufan'r, ktble de§i-
gimini) o§ullannt tanrrcaslna, tiantrlar ve
hig güphesiz iglerinden bir tiakmt, bu ger-
ge§i bile bile gizlerler.

147. Ey Muhamrned! Yegäne hak,
Rabb'inden gelendir. O halde sakln, sen
(ümmetin), §üphe edenlerden olma!

1t[8. Her ümmetin de bir kblesi var-
drr. (Yahut bu ümmetin her toplumu igin

Kä'be'nin bir tarafr kbledir.) Artlk siz, ha-
yrr iglerinde yangrn! Her nerede olursanz
olunuz, AIlah, hepinizibir araya getirecek-
tir. Qünkü Allah, hergeye Kaadirdir.

149. Ey Muhammed! Her nereden de
yola grkarsan grk, artk namazda yüzü-
nü Mescid{ Haram (l(äbe) yönüne dön!

Qünkü hig güphesiz bu, Rabb'inden gelen
yegäne haktr. Allah, bütün yapttklarlntz-
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dan da habersiz de§ildir.

150. Ey Muhammed! Evet, her nere-
den yola grkarsan grk, namazda yüzünü
Mescid-i Haram yönüne dön! Sizler de ey
mü'minler! Her nerede olursantz, olunuz,
namazda yüzünüzü Mescid-i Haram yö-
nüne dönün ki, insanlar igin aleyhinizde
bir kanft olmasrn; me§er ki, iglerinden bi-
lerek haksrzhk edenler bunu yapstnlar. Ar-
trk onlardan korkmayrn ve yalnrz Benden
korkun!Yine, (bunu yaprn ki,) üzerinizde-
ki nimetimi tiamamlayaylm ve umulur ki,
hidäyete erersiniz.

151. Nasrl ki, size iginizden öyle bir pey-
gamber gönderdik ki, size äyetlerimizi
okuyor; sizi anndrnyor; size Kitap ve hik-
meti o§retiyor ve size bilmediklerinizi og-
retiyor.

152. Öybyse siz (beni ibadetle) anrn ki
Ben de sizi (sevap ile) anayrm. Bana gü-
kür de edin ve Bana nankörlük etmeyin.

153. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlar! (Mali've bedeni srkrntllarda, Al-
lah yolunda savagta) sabrr ve namaz igin
Allah'tan yardrm dileyin! Qünkü güphesiz
Allah sabredenlerle beraberdir.

(1t16) Arap'lar, kesin bilgiyi ifade ederken: "Oslu-
nu tanrdr§r gibi onu.tanryo/'derler. Tevratr okuyan
Yahudi bilginled ile lncil'i okuyan Hrristiyan bilginleri
de, Peygambeiimizin (S.) vaslflarrnr, Onun, iki krb-
leye do§ru namaz krlaca§rnr ve kendisine Ku/an
indirilece§ini kesin olarak biliyorlardr. Bununla bera-
ber, bekledikleri peygamberin, israil O§ullan'ndan
de§il de, Arap'lardan gktr§rnr gönince ve Müslü-
man olduklan takdirde, sahip olduklarr imtiyazla-
rr ve menfaaüed kaybedeceklerini anlayrnca, inat-
gr kü,frirlerini sürdürtiyorlardr.
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154. Allah yolunda öldürülenler igin de:
"Olüle/' demeyin! Hayrr, onlar (bir gegit)
diridirler; ancak siz bunu anlayamazsrnrz.

155. Ant olsun ki, Biz sizi biraz korku, bi-
raz agltk, biraz da mallarda, canlarda ve
ürünlerde noksanhk ile mutlaka srnayaca-
§rz. Ey Muhammed! Sen de sabredenlere
cennetimüjdele!

156. O sabredenler ki, baglanna birsrkrn-
tr gelince: "§üphesiz bizim vadr§rmrz Al-
lah'rndrr ve mutlaka Ona dönece§iz!" der-
ler.

157. igte onlara, Rabb'lerinden yalnrz
ba§rglama ve rahmet vardlr ve onlar,
hidäyete erenlerin ta kendileridir.

158. §üphesiz Safa ile Merve, Allah'tn di-
ninin giarlarrndandrr (simgelerindendir). O
halde herkim Beytullah'l Haccveya Umre
olarak ziyarel edecek olursa, bu arada
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ikisinitavaf etmesinde bir sakrnca yoktur.
Kim de gönüllü olarak bir hayr (Hacc ve
Umra ibadetlerinden birini) igleyecek olur-
sa, o takdirde Allah, kaqrh§rnr fazlasryla
vermektedir; O, Alim'dir (her geyi hakkry-
la bilmektedir).

159. O kimseler ki, indirdi§imiz apagrk ka-
ntlan ve o Kitap'tia (Ievrafta) apagrk gös-
terdikten sonra dogru yolu gizliyorlar, igte
Allah, onlara mutlaka länet eder; bütün
länet ediciler de länet eder.

160. Ancak o kimseler ki, tövbe ederler,
hareketlerini de düzeltirler ve gerge§i agtk-
ga ortaya koyarlar, igte o takdirde Ben, on-
lann tövbelerini kabul ederim. Tewäb (bü-
tün tövbeleri kabuleden), Rahim (merha-
metisrnrrsrz olan) de yalnrz Benim.

161. §üphesiz o kimseler ki, küfre saplan-
drlar ve l«äfir olarak öldüler, igte Allah'ln,
bütün meleklerin ve tüm insanlann läneti
onlann üzerine olsun!

162. Onlar, hep cehennemde (länet igin-

de) kalacaklardrr; ne azaplan hafifletilir,
ne de yüzlerine bakrhr. (Yahut mazeret ve
tövbe igin kendilerine mühlet verilir.)

lGl. Sizin Tanrnnrz ise, bir tek Tanndtr;
Ondan bagka tiann yoktur; O, Rahmän'dtr
(esirgemesi sonsuzdur), Rahim'dir (mer-
hameti srnrrsrzdrr).

(154) Riväyet olunuyor ki, bu äyet, Bedir gehitleri
hakkrnda inmigir. Bu kutlu ve mutlu gehitlerin sa-
ysr on dörttür.

Yani size emredilen cihattia sabrr ve sebat gosterin
ve bilin ki, gehitlik, hayatrn sonu de§il, fakat sonsuz
mutlu bir hayatrn baglangrcrdtr. Bu itibarla siz, 9e-
hitler igin tlülei demeyin! Hayr, onlar, hayattadtr,
ancak siz, onlann hayaünr anlayamazstntz.

Bu da igaret ediyor ki, gehitledn hayat, dünya haya-
tr gibi insanlarrn, duyulanyla algtlanabilen bir hayat
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tarzt deöil, fakat o hayat, ruhanidrr; akl ile de§il, an-
cak vahi y ile idräk edilebilir.

(158) Safa ile Merve, Kä'be'nin do§usunda yakla-
grk 350 m. arahkh ikitepedir. Cähiliyye dönemin-
de Safa tepesinde isäf adrndaki put ve Merve tepe-
sinde de Näile adrndaki put bulunuyordu. Cähiliyye
devrinde insanlar, Safa ile Merve arasrnda Sa'yya-
parken (gidip gelirken) bu putlara el sürriyorlardr. is-
lam geldikten ve Mekke fethedildikten sonra bu put-
lar da di§erleri gibi knldr. Bazr Müslüman'lar, bun-
dan dolay Safa ile Merv arasrnda Sa'y yapmakta
da gekimser kaldrlar. lgte bu äyet, Müslüman'lann
bu yöndeki endigelerini kaldrrdr.

imam Ahmed bin Hanbel, Hz. Enes ite ioniAbbas
(R.) riväyetlerine dayanarak, Hacc ile Umre'de Safa
ile Merve arasrnda Sa'y yapmanrn, sünnet oldu§u-
nu söylemigtir. Buna göre, yaprlmadl§r takdirde bir
gey lazrm gelmez. imam Ebu Hanife ise, väcip ol-
du§unu söylemigtir. Buna göre, yaprlmadr§r takdir-
de kurban kesmek lazrm gelir. imam §äfiiile imam
Mälik ise, riväyet edilen bir hadise dayanarak ü-
kün oldu§unu söylemiglerdir. Buna göre, Hacctn tia-

mamlanmasr igin yaprlmas zorunludur. Ayetin za-
hirine göre, imam Ahmed Un Hanbel'in görügü ter-
cihe gayandrr.
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1O4. §üphesiz gu göklerin ve bu yerin ya-
ratrlmasrnda, gece ile gündüzün birbiriar-
drnca gelmesinde, denizde insanlara fay-
dah olan geylerle yüklü olarak yüzüp gi-
den gemilerde, Allah'ln gökten bir su in-
dirip de, onunla, topra§a ölümünden son-
ra hayat vermesinde, yeryüzünde her ge-
git can[yr yaymasrnda, nizgärlan ve yer
ile gök araslnda emre ämade olan bulut-
Ian yönlendirmesinde akrl yüniten bir top
lum igin elbette, Allah'rn varh§rnl ve bidi§i-
ni kanillayan bir gok deliller vardlr.

165. insantardan kimileri de vardrr ki,
Allah'tian bagka seyleri Ona ortak kogar-
lar; onlan Allah'r severcesine severler.

fievhid imanr ile) iman etmig olantann
Allah'a olan sevgileri ise gok daha fazla-
drr. O (Allah'a ortak kogarak) zulmeden-
ler, azabt görecekleri za(nan, britün gücün
gergekten Allah'a äit oldu§unu (Allah'a
ortak kogtuklan geyledn, kendilerine ge-
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faat edemediklerini) ve Allah'ln azablnrn
gergekten gok giddetli oldu§unu anlaya-
caklan gibi önceden de anlayabilselerdi!..

166. O zaman azabrgönince, kendilerine
uyulanlar, kendilerine uyanlara hig sahip
grkmayacaklar ve aralanndaki bütün ba§-
lar kopacaktrr.

167. Onlara uyanlar da diyecekler ki: 'Ah,
kegke bizim igin dünyaya bir kez dönüg
olsaydr da, onlar gimdi bizden uzak dur-
duklan gibi biz de onlardan uzak dursay-
dlk!" lgte böylece Allah, onlarrn yaptlklarr-
nr kendilerine pigmanhk olarak gösterir ve
onlar, o ategten grkacak degillerdir.

168. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanla-
nn helä1, hog olanlanndan yiyin ve geyta-
nrn izinden gitmeyin. Qünkü geytan sizin
igin gergekten apagk bir dügmandrr.

169. Qünkü geytan, size ancak kötülüüü,
hayasrzlr§r ve Allah hakkrnda bilmedi§iniz
geyleri söylemenizi emreder.

(16a) Bu äyette denizdeki gemiden söz edilmesi,
denizlerdeki gok..gegitli hayata ve canilara dikkat
gekmek igindir. Ozellikle geminin zikedilmesi ise,
denizlerdeki inceleme, arasttrma ve denizlerdeki
acayiplilderi gozleme vasltas oldu§u igindir.

Ayette deniln, ya§mur ve bulutüan önce zikredil-
mesi, her ikisinin de kayna§rnrn deniz olmasmdan
dolayür.

(168) Bu äyet, nefis yemekleri yemeyen ve güzel
elbiseler giyneyen Kitap Ehli tasawufgularrnln ha-
yat tarzrna özenen bazr Müslüman'lar hakkrnda in-
migir.
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170. O l«äfirlere:'Allah'rn indirdi§i Ku/an'a
uyun!" denilince de, onlar goyle derler:
"Hayrr, biz atialarrmrzr üzerinde buldu§u-
muz geleneklere uyanz!" Ya atalan (hak
dinden) bir gey akrl edememig, do§ru yolu
da bulamamrglarsa?..

171. O l«äfirlerin durumu, seslenen goba-
nrn sesini sadece ba§rrrp ga§rrma olarak
igiten haryanlann durumu gibidir. Onlar
(sanki) sa§rrdrrlar; dilsizdirler; kördürler;
onun igin akl edemezler.

172. Ey (Ievehid imanr ile) iman etmig
olanlar! Size verdi§imiz rzrKann helä|,
hog olanlanndan yiyin ve e§er yalntz
Allah'a tapryorsanrz, Ona gükredin!

173. Allah, size ancak legi, kanr, domuz
etini ve Allah'tan bagkasr adrna kesilen
hayvan etini haram krlmrgtrr. Ancak kim
zordakalacak olursa, bagka bir zorda kal-
mrgrn hakkrna tecavüz etmemek ve zrrru-
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ret miktannr agmamak (yahut islam yöne-
timine isyan etmemek ve yol kesmemek)
kaydryla, bunlardan bir miktar yemesin-
de artrk higbir günah yoktur. Qünkü kug-
kusuz Allah, Gafüfdur (gok ba§qlayrodr),
Rahän'dir (9ok merhametlidir).

174. §üphesiz o kimseler ki, Allah'rn indir-
diöi Kitaptan bir geyi gizleyip de, onu az
bir de§ere (dünyahk menfaatlere) deüi-
girler, igte onlar, ategen bagka bir geyi yi-
yip karrnlanna doldurmug olmazlar. Krya-
met günü ise Allah, onlarla ne konugacak,
ne de onlan antiacaktrr. Pek acr veren bir
azapda onlar igindir.

175. igte bunlar, o kimselerdir ki, hidäyet
kargrh§rnda sapkrnh§r, ba§rglanma kargr-
h§rnda daazabt satn almrglardrr. Öyley-
se onlar atege kary dayanrk[ krlan nedir?

176. igte o azabrn sebebi gudur: Kugku-
suz Allah, Kitabr (Kufan'r, eski kutsal ki-
taplan) hak olarak indirmigtir. Kitap hak-
knda de§igik görüglerde olanlar (Kudan
igin kimisi büyü, kimisigiir, kimisi kehänet
diyenler. Yahut eski kutsal kitaplann bir
ksmrna inanrp bir krsmrna inanmayanlar.
Yahut Tevrat'rn bazr äyetlerine inanan-
lar, Peygambedimizin vasflannr bildiren
äyetlerine ise inanmayanlar) ise, hig kug-
kusuz haktan uzak bir aynh§a dügmügler-
dir.

(170) ishm älimleri, bu äyeli, tahkik ve igtihada
muktedir olanlar'rgin taklidin caiz olmad§rna delil
gostermiglerdir.

Ancak islam'rn her hangi bir konusunda yeni bir ig-
tihatta bulunmak veya yeni bir yorum geürebilmek
igin, her geyden önce, Sarf, Nahv, Vaz', lstiäre ve
Meani ilimlerini iyi derecede bilmek garttrr. Qünkü
bu ilimler iyi bilinmeden, ldam kaynaklannt do§ru
olarak anlamak mümkün de§ildir. Bundan sonra
da, Tefsir, Tefsir Tadhi, Hadis, Hadis Tarihi, Hadis
Usulü, Frkrh, Frklh Tarihi, Fkth Usulü, islam Tadhi

aRxmlsünesl
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ve Kelam ilimlerini, bu ilimlerde yazlmrg belli bag-
h eserlerin telif metotlannr, hangi asrda yazrldrkla-
nnr ve o asnn gartlannr iyi bilmek gerekir. Bu gart-
lan haiz olmayanlarrn, igtihat ve yorum iddialarr da,
ba§nazlann, igtihat ve yorum kaprsrnrn kapah oldu-

§unu iddia eüneleri gibi, islam dünyasnrn sorunla-
nna @züm getirmeyece§i gibi, ilmi arastrrmalann
önünü de kapatr.

(172) Peygambe/imiz (S.), haram yemenin, dua ve
ibadetlerin kabul olmasrna engel oldu§unu buyur-
mu$ur.

(173) Zorda kalmrg bir insan, ölü hayvan etini de,
bagkasnrn mahnr da bulabiliyorsa, ölü hayran etin-
den yiyemez; bagkasnrn mallnt yiyecek. Bu du-
rumda yiyen kimse, yoksul ise, yedi§i mahn tazmi-
ni de lazm gelmez. Nitekim Abbad bin §urahbil
eF Anzfden riväyet olundu§una göre diyor ki: "Bir
yrl krt[k oldu. Ben de bir gey bulmak igin Medine'ye
geldim ve orada bir hurma bahgesine girip hem ye-
dim, hem de abama doldurdum. O srrada bahge
sahibi gelip beni yakaladr ve hem beni dövdü, hem
de abamraldr. Ben de, Peygambeiimize (S.) gidip
onu gikäyet ettim. Peygambefimiz, onu ga§rrdl ve
kendisine göyle dedi: 'Bu adam ag iken, doyurma-
drn; cähil iken de uyarmadln!..'Sonra Peygambeii-
miz (S.), abamr bana geri vermesini ve beni dövdü-
§ü igin de bana, bir vesak (yaklagrk 180 kg.) hurma
vermesini emir buyurdu.
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177. Hayr (iyilik), ibadette sadece yüz-
lednizi do§u ve batr yönlerine, gevirme-
niz de§ildir; fakat asll hayra erenler o kim-
selerdir ki, Allah'a, ährret (kryamet) günü-
ne, meleklere, Kitaplara, peygamberlere
iman ederler; sevdikleri mallannt muhtag
olan yaknlanna, muhtiag olan öksüzlere,
yoksullara, yolda kalmrglara, (yahut ko-
nuklara), dilenen muhtaglara ve hürriye-
tinin bedelini bulamayan kölelere verirler;
(Yahut Allah sevgisi u§runa bunu yapar-
lar) namazr hakkryla (islam'a göre) kllar-
lar; zel«ätr verirler; antlagma yaptklan za-
man sözlerini yerine getirirler; srkntr, has-
tahk ve savas zamanlannda sabrederler.
lgte din (iman, hak, iyilik) iddiasrnda do§-
ru olanlar, ancak bunlardrrve igte talcväya
ermis olanlar da ancak bunlardrr.

178. Ey..(Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Oldürülenler igin üzerinize krsas
faz khndr. Hür olan adama hür ile, köle-
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ye de köle ile, kadrna da kadln ile ktsas
yaprlrr. Ancak her kime, Müslüman kar-
degi (maktulün velisi) tarafrndan bir gey
(ksas) ba§rglanacak olursa, arfik hakka-
niyete uygun olarak ona güzellikle diyet
ödemesigerekir. igte bu, Rabb'inizden bir
hafifletme ve rahmettir. igte her kim bun-
dan sonra haddi agacak olursa (kaatili öl-
dürecek olursa), arfik onun igin pek actkh
bir azap vardrr.

179. Sizin igin ksasta büyük hayat var-
drr, ey gergek akl sahipleri! Umulur ki,

takväya erersiniz.

180. Sizden birine ölüm gelip gattt§t za-
man e§er brrakacak büyük serveti varsa,
yoksul olan ana babast ve akrabasl igin

hakkaniyete uygun bigimde (terekenin

ügte birini gegmeyecek gekilde) vasiyette
bulunmak, tal«ä sahipleri üzerine bir hak
olarak yazrlmtgtr.

181. Artk her kim o vasiyeti igittikten son-
ra de§igtirecek olursa, o takdirde güphe-
siz onun günahr (vebalt) yalnz de§igti-
renler üzerindedir. Qünkü Allah güphe-

siz Semfdir (her geyi hakkryla igitendir),
Alim'dir (her geyi hakkryla bilendir).

(177) Müslüman'lann ktblesi, Beytülmakdis'ten
Kä'be'ye tahvil edilince, Yahudi'ler ve Htristiyan'lar,
krble hakkrnda ileri geri konugmaya bagladllar. Her
frrka, kendi krblesine yönelmenin asrl hayrr oldu§u-
nu iddia ediyordu.

Di§er bir görüge göre ise, bu hitap, Yahudi ve Ht-
ristiyan'larla beraber Müslüman'larr da kapsamak-
tadrr. Yani hayrr, yalntz krble iginden ibaret de§ildir.
Yahut en büyük hayr bu de§ildir.

(178) Cähiliyye devrinde ikiArap kabilesi arastnda
kan davasr vardr. Bu iki kabileden biri daha gü91ü

idi. Bu grlplü kabile, di§erine: "Bizden öldürülen bir
köleye kargr sizden bir hür adam, bizden öldürülen
bir kadrna kargr sizden bir erkek, bizden bir efte§e
kargr sizden iki erkek veya daha fazla öldürece§iz!"
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diye yemin etmislerdi. islam geldikten sonra bu iki
kabile, Peygambe/imize (S.) gelip Onun hakemli§i-
ni kabulettiler. i§te bunun üzerine bu äyet indi. Pey-
gambe/imiz de, onlann ksas ve diyetlerinde iki ta-
rafrn egit saylmasrnr emir buyurdu.

Bu äyet, bazr mügtehiüerin iddia etti§i gibi, hür bir
adamrn bir köleyi öldürmesi halinde ksas yaptF
mayaca§r nol<tiasnda delil olamaz; günkü muhalif
mefhüm (tersini dügünmek), ancak bagka bir izah
gekli bulunmadr§r zaman itibar edilir.

Bu äyet, krsas konusunda ktsmiaffin (ksas sahip
lerinden birinin affrnrn) da, külliaf (hepsinin afft ) gibi
oldu§unu bildirmektedir. Bu itibarla ksmi af ile de
krsas cezasr kalkar, onun yerine diyet lazm gelir.

(179) Krsasta bülrrik hayat vardrr; günkü ksas edi-
lece§ini dügünen kimse, bagkasrnt öldürmez. Bu itF

barla her ksas dügüncesi, iki cant kudanr. Bir de,

ksas hükmü gelmeden önce cähiliyye devrinin in-

sanlan, kaatil olmayant da ve öldürülen bir kigiye

karghk, gok insan da öldünlyorlardt. Boylece ka-
bileler arasrnda dügmanlt§tn ardt arkast kesilmiyor-
du.
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182. Ancak her kim vasiyet edenin, bil-
meyerek veya bilerek haksrzh§a meylet-
mesinden korkar da, ilgililerin arasrnr bu-
lacak olurca, aftrk ona bir günah yoktur.

Qünkü güphesiz Allah, öafü/dur (gok ba-
§rglayrodrr), Rahim'dir (gok merhametli-
di0.

183. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Orug, sizden önceki ümmetlere
faz khndr§r gibi size de tarzkrhndr. Umu-
lur ki, talaväya erersiniz.

184. Orucu o sayrh günlerde tutun. Ama
sizden her kim hasta ya da yolculukta bu-
lunacak olursa, artrk tutmadl§r günler sa-
yrsrnca di§er günlerde orug tutar. Oru-
ca gok zor dayanabilenler ise, tutmadlk-
lan her gün igin fidye olarak bir yoksulu
doyurmalarr gerekir. Ama her kim gönül-
lü olarak haylr iglerse (fidye mil«tannl art-
trnrsa), ige bu, kendisi igin daha haylrftdtr.
Yine de (orug tutmamak ruhsatlnrz otsa
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bile, sa§lr§rn vt veyaana kamrndaki ceni-
nin ve emzirilen gocu§un sa§h§rnr olum-
suz yönde etkilememek gartryla) orug tut-
manrz, sizin igin daha hayrrtdrr. Bunu bir
bilseniz!..

185. Bu orug, Ramazan ayt orucudur ki,
Kufan bu ayda indirilmigtir. O Kur'an ki,
insanlara yol göstericidir; dogru yolun ve
hakk batldan ayrt etmenin apagrk delil-
leddir. Oyleyse sizden her kim bu aya eri-
gecek olurca, orug tutsun. Kim de hasta
veya yolculukta olursa, tutmadr§r günler
sayrsrnca di§er günlerde orug tutsun. Al-
lah, sizin igin kolayhk diler; zorluk dilemez.
Bunlar, istenen saytyt tiamamlamantz ve
do§ru yola erdirdi§inden dolayr Allah'r tek-
bir (tazim) etmeniz igindir ve belki gükre-
dersiniz diyedir.

186. Ey Muhammed! Kullarrm Beni sen-
den sorunca, de ki; igte Ben, onlara ger-
gekten yakrnrm; dua etti§i zaman dua
edenin duasrnr kabul ederim. Öybyse
Benim ga§nma gelsinler ve Bana iman
etmekte sebat etsinler! Umulur ki, do§ru
yolu bulurlar.

(182) Bundan önceki äyette vasiyetleri de§igirme-
nin vebali anlatrldrl<tan sonra bu äyette de, islam'a
uygun olmayan vasiyetlerin islam'a uygun hale ge-
tirilmesinde bir sakrnca olmadr§r anlatrldr§r gibi,
zrmnen ona mükätat bile vaat edilmektedir.

(180) Orug Hz. Adem'den (S.) beri bätün peygam-
berlere ve ümmetlere faz khnmrgrr.

Ayetin bu ifadesi, orug hükmünü teyit, tegvik eünek
ve aynca insanlan teselli etmek igindir. Qünkü zor
igler, genel oldu§u zaman insanlara daha kolay ge-
lir.

Peygambe/imizin (S.) ümmetine farz khnan orug
ile eski ümmetlere faz kfunan oruglar arasrndaki
benzerlik, ya zorunluluk, ya da vakit miktarr bakr-
mrndandrr.

SRKARASünesi

(185) Kuian'rn Ramazan ayr iginde indirilmesi, Ra-



57

mazan ay iginde ve lGdir gecasinde indirilmeye
baglanmas, ya da Kur'an'rn Ramazan ayrnda top
tan d[inya semasrna, sonra da ilähiiradenin geref-
tirdi§igekilde bölüm, bölüm dünya semasrna in-
dirilrnesi veyahut da Ramazan ay hakkrnda Kudan
äyetlerinin indirilmesi demektir.

Riväyet olunuyor ki, Peygambeiimiz (S.) göyle bu-
yurmu$ur:

"ibrahim'in (S.) Sahifeleri, Ramazan ayrnrn ilk ge-
cesinde, Tevrat, Ramazan'tn alttnct gecesinde, in-
cil, Ramazan'rn on tigüncü gecesinde, Ku/an da,
Ramazan'rn yirmi dördüncü gecesinde inmigtir.
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187. Orug gecesi kadrnlannza yaklagmak
size helal krlnmrgtr. Onlar sizin igin bir el-
bisedir; siz de onlar igin bir elbisesiniz. Al-
lah, kendi nefislerinize yazrk etti§inizi bil-
di de, tövbelerinizi kabul buyurdu ve sizi
ba§rgladr. §imdi artrk kadrnlannrza yak-
lagrn da, Allah'rn sizin igin yazdl§rnr dile-
yin. Sabahrn beyaz (aydrnhk) ipli§i (gizgi-
si), gecenin siyah ipli§inden ayrrt edilin-
ceye kadar da yiyin, igin; sonra ertesi ge-
ceye (a§ama) kadar orucu tiamamlayn.
Mescitlerde itikäfta (ibadete gekilmig) iken
de kadrnlarrnrza yaklagmayn. igte bun-
lar, Allah'rn, kullan igin koydu§u slnrrla-
ndrr. Oyleyse sakrn onlara yaklagmayln!
Allah, äyeüerini insanlara igte böyle agkfu-
yor. Umulur kitalcväya ererler.

188. Birbirinizin ma[nr da aranrzda hak-
srz yere yemeyin; insanlann mallanndan
bir ksmrnr haksz oldu§unuzu bile bile ye-
mek igin de yargqlara ( ve idarecilere) ak-
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tarmayrn.

189. Ey Muhammed! Sana hilalleri (yeni

do§an Aylan) soruyodar. De ki:"Onlar, in-
sanlar ve Hacc igin vakit ölgüleridir. Bir de,
iyi davranrg, (Hacc ihramrnda iken ) evle-
re arkalanndan aglan giriglerden girme-
niz de§ildir; fakat iyi davrantg, aykrnltklar-
dan sakrnanlann davranrgrdrr. Evlere de
(akalanndan de§il,) kaptlanndan girin ve
Allah'a kargr aykrnhklardan sakrnrn! Umu-
lur ki, selamete erersiniz.

190. Sizinle savaganlarla siz de Allah yo-
lunda savagrn! Yalnrz agrn gitmeyin. Qün-
kü güphesiz Allah, agrn gidenleri sevmez.

(187) Riväyet olunuyor ki, Ramazan orucu faz kh-
nrnca, Müslüman'lar yats namazrnr klp yatrncaya
kadaryiyip igiyorlardr ve cinsel iligkide bulunuyorlar-
dr. Geceleri ise, bunlann serbest olup olmadr§r, bazr
Sahabflerce bilinmiyordu. igte o Sahabilerin, bunu
Peygambe/imize (S.) sormasr üzerine bu äyet indi.

Eglerin birbirlerine elbise, örtü olmalan, birbirleri-
ni gayri megru iligkilerden korumalan anlamrndadrr.

Allah'rn yazdr§rnr dilemek, Allah'rn takdir buyurdu§u
gibi gocuklar yapmak ve bunun igin cinsel iligki sr-
rasrnda meniyi drganya de§il, kadrnrn rahmine ak[-
mak ve kadrnlarla ters iligkiye asla girmemek anla-
mrndadu. Tan yerinde uful<ta önce meydana ge-
len aydrnlk ile ona paralel olarak uzayp giden gece
karanlr§r, beyaz ve siyah iki ipli§e (gizgiye) benze-
tilmi$ir.

(188) Bu äyet, häkimin, nigvet ve kayrmaolkla
veya bir tarafrn, bizzat ve yahut vekilinin güglü, di§er
tarafrn ise yeterciz ifadeleri üzerine verdi§i yanlq bir
hükmün, manen gegersiz oldu§una, o mali helal kF
madr§rna delildir. Nitekim riväyet olundu§una göre
Peygambe/imiz (S.) de goyle buyurmugtur:

"Ben de, ancak bir insanrm. Siz, davalannrz igin
bana geliyorsunuz. Olabilir ki, baziarnrz, kanrtlannr
daha iyi anlaür da, ben de dinlediklerime göre karar
veririm. Bu durumda e§er bir kimseye davah veya
davacr o kardeginin hakkndan bir geye karar verir-
sem, onun igin bir ateg pargasrna karar vermig olu-
rum. Arük ister o ateg pargasrnr srrtrnda tagron, is-
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terse de brraksrn."

(189) Riväyet olunuyor ki, bazr Sahabfler, Peygam-
beiimize (S.) hilalin, nigin önce iplik gibi olup son-
ra yavas yavas dolunay haline geldi§ini ve sonra da
yine hilal geklini aldr§rnr sormuglar; bunun üzerine
bu äyet inmig.

Rlväyet olunuyor ki, Ensar (Medine'li) Müslüman'lar,
Hacc igin ihrama girdikleri zaman, ne bir eve, ne de
bir gadrra kaprsrndan igeri girmeyip fakat arkalann-
dan bir girig yeri yaparak ondan igeri giriyorlardt ve
bunu da iyi bir davranrg ve sevap olarak biliyorlardt.
i$e äyetin bu bölümü, anrlan hareketin, iyi bir dav-
ran6olmadr§rnr, asl il davranqrn, haramlardan ve
kötü azulardan saknmak oldu§unu bildirmektedir.

Ayetin, bu bölümünün, önceki bölümle münasebeti
igin de göyle denilmigtir: Peygambedimize hilali so-
ranlar, bunu da sormuglardt. Onun igin inen äyet,
ikisine de cevap vermigir. Yahut Haccrn vaktinin bi-
linmesi igin ölgü olan hilal, zikrediliken Hacc ile il-
gili olan bu yan[g uygulama da anlatrlmqtr. Yahut
asrl sormalarr gereken geylerin, tabiat olaylan de§il
de, yanhg ibadet uygulamalan oldu§una dikkat gek-
mek igindir.

(190) Allah'rn (C.) dininiaziz, kelamrnr häkim klmak
igin size kargr savaganlarla siz de savagn.

Bu äyet, Müslüman'lara kary savag agmrg olsun
veya olmasrn, bütün l«äfirlere kary top yekün savag
izni ve emri verilmeden önce inmigir. Ayet, Müslü-
man'lara kargr savagmalan beklenmeyen yaghlara,
gocuklara, ev kadrnlanna ve kendini ibadete vermig
olan din adamlanna dokunulmayacaörna da isaret
etmektedir.

Riväyet olunuyor ki, Hicretin 6. Yrlr (M.628) Z:ilk,a'de

aynda Peygambe/imiz (S.), Umre ziyaretiigin As-
hah ile beraber Medine'den yola Ektr. Ancak Mek-
ke yaknlanna geldiklerinde Mekke mügrikleri, ge-
git yerlerini tutup Müslüman'lann üzerine taslar, ok-
lar ya§drrarak Mekke'ye girmelerine engel oldular.
Peygambeiimiz (S.), Hudeybiyye denilen yere ge-
kilmek zorunda kaldr. Orada Mekke mügrikleri ile
yaprlan getin müzakereler sonunda Hudeyb[rye
antlagmasr imzalandr. Böylece Umre, gelecek yrla
kaldr. Hicret'in 7. Yrhnda bir önceki yl yapamadrk-
lan Umre'yi kaza etmek igin Mekke'ye geldiklerin-
de, Mekke mügriklerinin antlasmaya ba§[ kalmayp
Harem topra§rnda Haram (savagrn yasak oldu§u)
ayda kendileriyle savagmalarrndan endige ettiler ve
bu durumdan hig hoglanmadrtar. igte bunun üzeri-
ne bu äyet indi.

BAKARASÜRES|



59

.' t..a, ',.-.t lt.,

fr-rte* a.t'r.ftt gS q,-frt:li

,;;grat-,:jjrqVjr-A.ts"Snt;r'|$i1!;)6

6 ;;«ir ; i-; -:uß 
\;pe'; 

*e'"e \.f *ä-
$tit * b?j9ßi @'@ 3;J-'ittt'aur'r4ir av

';.bi @ 6;-ia$x'ytt:S:Li3t r$ § t. i+ßii:
|?*"at r;';t'.:Lr:ji6 rr;,u ji* irVt
.'t't t; fi;g al;ri{';g;'au Si-.;*v3i;6
"i«gt 

Sy;rs"-*-r4 ii;i i .t t r14 4 ja46 @ *# r

'7;'/ir3 6t'i'; g a+i r L4'aßffi,i-V

ü-b'ft33t#tsZqb';:2,rurt#j:i
ö"+ $: i ;,;, r ii tL"i'f L i'k'Ä';* ;'ri'
6 C' it -;3V & r;iaV,sl.r r,i { :*1 p
#,:6-:t,1s.(tw?q'4{';;}A6:':;.t\t
,s;e,:;i'6);'#-llri+C'rt:,Lrtal',--,t1

@ iqr i*'.1 t Li*ai auÄ6'rrSt.'.xjr

191. Hem de, o size kaqr savagan l«äfir-

leri her nerede (Harem bölgesi iginde
veya drgrnda) yakalarsanrz öldünin.(Sa-
vas sona erince) onlann sizi grkardrklan
yerden (Mekke'den) siz de onlan grkann.
Onlann, (Harem topra§rnda) Allah'a ortak
kogmalan var ya, sizin, (Harem topra§rn-
da, ihramda) onlan öldürmenizden daha
üzücüdür. Mescid-i Haram'rn yanrnda ise,
o käfirler size kaqr savagmadrkga siz de
onlarla orada savasmayrn. Ama e§er on-
lar size kaqr savagacak olurlarsa, siz de
onlan öldünin. igte käfirlerin cezasr böy-
le olur.

192. Ama e§er onlar, (Harem bölgesinde)
savasa ve küfürlerine son verecek olur-
larsa, o takdirde güphesiz Allah, onlar igin

Öafüddur (gok ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

193. Allah'a ortak kogma (girk) ortadan
kalkncaya ve din, yalnrz Allah igin olunca-
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ya kadar da her yerde onlarla savasmaya
devam edin. Bundan sonra da e§er onlar
savasa ve küfürlerine son verecek olursa,
arilk ancak zalimlere kargr dügmanhk olur.

194. Hürmetli ay, hürmetli aya kargrhktrr
ve hürmetler (dokunulmazlklar) kargrhkh-
drr. Onun igin her kim sizin üzerinize sal-
drracak olursa, saldrnsrnln misliyle siz de
ona saldrnn. Allah'a karg tal«äyr (ayk-
nhklardan saknmay) da gözetin ve bilin
ki, güphesiz Allah, takvä sahipleriyle be-
raberdir.

195. Bir de, Allah yolunda mallnrzr harca-
yn; (harcamada israf yaparak, yahut aile-
nizi ihtiyag iginde brrakarak, yahut cihatta
baganh olmak, igin gerekli olan harcama-
lardan kagrnarak, yahut Allah'tn nzaslna
vesile olan harcamalan yapmayarak) ken-
di ellerinizle kendinizi tehlikeye de atma-
yrn ve ihsanda bulunun (muhtaglara gere-

§i gibiyardrm edin; halve hareketlerinizde
dünist olan). Qünkü güphesiz Allah, ihsan
sahiplerini sever.

196. Hacc ve Umre'yi de yalnrz Allah igin
eksiksiz olarak yerine getirin. Ama e§er
(Hacc ve Umre'yi tamamlamaktan) en-
gellenecek olursanrz, kolayrnrza gelen
bir kurban gerekir. Kurbanhk, kesim yeri-
ne vann@ya kadar da bagrnrzr trrag ede-
rek ihramdan grkmayn. Bu arada iginiz-
den her kim, ihramh iken hastalanrr, ya da
bagrndan rahatsrzh§r olur da, bagrnr trag
etmek zorunda kalacak olursa, igte ona
da fidye olarak üg gün orug tutmak veya
üg sa' (sa',= yaklagrk 3 kg.) sadaka veya
da kuban kesmek gerekir.Güvenlik iginde
oldu§unuz zaman ise, artrk her kim Hac
günlerine kadar (Umre ihramrnrn yasak-
lanndan) faydalanmak (igin ihramdan grk-

mak) isteyecekolursa, ozatman, onun ko-
layna gelen bir kurbanr kesmesi gerekir.
Ancak kurban bulamayan bir kimse ise,
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Harc günlerinde üg gün, evinize geri dön-
dükten sonra da yedi gün orug tutmak ge-
rekir. igte hepsi tam on gündür. igte bu
hüküm, ailesi Mescid-i Haram gevresin-
de oturmayanlar igindir. Yine, Allah'a kar-
g talcvä üzere olun (ayknhklardan sakr-
nrn) ve bilin ki, Allah'rn verece§i ceza gok
a§rrdrr.

(191) Harem bölgesinin srnrrlan Söyledir:

Mekke- Ten'im 6 km. (Kuzey). Mekke- ÜOatti't iOn
12 km.(Güney). Mekke- Ci'rane 16 km. (DoSu).
Mekke- Hudeybiyye 15 km. (Batr). Mekke- Tepeler
14 km. (Kuzeydo§u).

(194) Haram aylar,Zilkrlde, Zilhicce, Muharrem ve
Receb aylarrdu. islam'dan önce Arap'lar, bu aylar-
da savagmryorlardr.

Ancak Hicrefin 6.yhnda Peygambe/imiz (S.), As-
hab ile birlikte Umre ziyareti igin Zilka'de aynda
Mekke yaknrna geldi§inde Mekke ldfideri, bu ge-
lene§i gi§neyip Müslüman'lara kargr savagmrglardr
ve yaprlan Hudeybiyye antlagmasr gere§ince Pey-
gambe/imiz ile Ashab, Umre yapmadan Medine'ye
dönmüglerdi. Ertesi yrl, bu Umre kazas igin
Mekke'ye gelmeleri yine Zilka'de ayna rastlamqü.
Ancak Müslüman'lar, bu Haram aynda savagmak
istemiyorlardr. ige bunun üzerine bu äyet indi ve
Müslüman'lara, bu gelene§i Mekke l«äfirlerinin boz-
du§u bildirildi.

(196) Hacc ve Unre'den engellenmek (hsar) hük-
mü, baz mezhep mügehitlerine göre, yalnrz düy
man tiarafmdan yaprlan engelleme igindir, di§er
bazr mezhep müqtehiüerine göre ise, hastahk ve di-
§er mazeretler de buna dähildir.

Vne, rhsar (engellenme) kurbanr da, bazr mügte-
hiflere göre, engelleme yaprlan yerde kesilir; di§er
baz mügtehitlere göre ise, kuöanIk, Harem bölge-
sine gönderilip orada kesilir ve ihramdan grkabile-
bilmesi iginde, kesimi yapacak olan gahsa bir gün
tayin ediliC o gün gelince ihramdan grkrhr.
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197. Hacc'rn (baglangq ve bitig) zamanr
belliaylardrr (§ewa!, Zilkrlde aylan ile Zil-
hicce aynrn ilk on günü). igte her kim o
aylarda (ihram ve Telbiye = Lebbeyk...)
ile) Hacc'r bilfiil kendinetarz kllacak olur-
sa, arfik Ha@'ta kansryla cinsel iligki ile
cinselli§i tahrik edici söz ve hareketler,
hakaret sözleri ve tartrsma yoktur. Hayr-
dan ise, her ne yaparsanrz, Allah onu bilir.
Bir de, Hacc yolculu§u igin aakhazulayn
(bagkasrna yük olmayn). Ancak süphe-
siz azrklann en hayrllsr (öbür dünya yol-
culu§u igin gerekliolan) talarädtr. Hem de,
yalnz Bana kaqltalcvä üzere olun (emre
muhalefetten, cezadan saknrn), ey ger-
gek akl sahipleri!

198. (Hacc mevsiminde ibadetleri aksat-
madan) ticaret yaparak Rabb'inizden bir
l<azang aramanrzda sizin igin higüir sa-
krnca yoktur. Arafaftan akn ettikten son-
ra Me§'ar-r Haram yantnda (Müzdelife'de)
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Allah'r zikredin (l'elbiye= Lebbeyke...,
Teh-lil=Lailahe illallah vahdeh...dualan
okuyun; A§am ve Yatsr namazlannr bir-
likte krlrn). Hem de, Allah'r (Cähili1rye dev-
ri gibi de§il,) size gosterdi§i gibi anrn. On-
dan önce ise, hig güphesiz siz sapklnlar-
dan idiniz.

199. Aynca (Cähilirye devrindeki Ku-
reyg'liler gibi imtiyazlr davranrp Arafat ye-
rine Müzdelife'de Vakfe yapmayrn), in-
sanlann akln etti§i yerden (Arafat'tan)
siz de akn edin ve Allah'tan günahlannr-
zrn ba§rglanmastnr dileyin. Qünkü güphe-
siz Allah, Öafü/dur (gok ba§rglayrcrdrr),
Rahim'dir (gok merhametlidir).

2ü1. Nihäyet Hacc ibadetlerinizi bitirdikten
sonra (Cähiliyye devrinde Hacc'tian sonra
Mina'da toplanrp soy- sop yangmasrnda)
atialannrzr andl§lnz gibi, hatta ondan da
daha kuwetlice Allah'r anln. igte insanlar-
dan kimisider ki: "Ey Rabb'imiz! Bize dün-
yada ver!" Oyle kimselerin öbür dünyadan
ise h(bir nasibi yoktur.

201. insanlardan kimisi de der ki: "Ey
Rabb'imiz! Bize hem bu dünyada iyilik,
güzellik ver; hem de öbür dünyada iyilik,
güzellikverve bizio ateg azabtndan koru!

2V2. igte ontar igin yaptlklanndan
(Hacc'tian, dualardan) dolayr büyük bir na-
sip (mül«äfaQ vardrr. Britün hesaplarrgar-
gabuk gören de ancak Allah'ür.

(197) Ham mevsimi, §ewal ile Zilktde aylannrn
tamamr ve zilhicce ayrnrn da ilk on gänüdür; bag-
ka bir gönige, gore ise Zlhioce aynrn da tiamamr
drr. Bu itibarla en erken ancak §ewal aynrn baEn-
da ihrama gidlir. Ve Zlhicce ayrnrn onunda, Kurban
bayramryla da Hacc mevsimi sona erer.

Riväyet olunuyor ki, Yemen'liler, Hacc'a gelirken
azrk haztrlamtlpdardr ve: "Eliz, Allah'a tevekkül edi-
yoru/ diyorlardr ve bu hacrlar, di§er insanlara ytik

Cüz:2

oluyorlardr. igte bu äyette, onlara, Haccyolcu§u igin
azk hazrlamalan, dilenmekten ve insanlara nik ol-
maktan kagrnrnalan emredilmigir.

(198) Cähiliyye dewinde Hacc mevsiminde Ul«ä2,
Mecenne veZülmeaz panayrlan kuruluyordu ve
haqlar, bu panayrlarda ticaret yaparak gegimlerini
temin ediyorladr. islam geline, hztMtislüman'lar,
bu ticaretten de sakndrlar. ige bunun üzerine bu
äyet indi.

§u halde günümüzde de hacl adaylannrn, Haoc
mevsiminde ticaret yapmalannda bir sakrnca olma-
dr§r gibi, Ha@ me\rsiminde ticaret, sanayi ve tekne
loji fuarlannrn kurulmasrnda da bir sakrnca yoktu6
hatta faydalarvardrr.

Arafat, arefe (tanldr) kökünden gelmektedir. Haccta
Vakle yaprlan alana, Aralat adrnrn verilmesinin se-
bepleri ba§lamrnda gunlar soylenmistir:

Buras daha önce Hz. ibrahim'e tarif edilmigti. Hz.
ibrahim, orayr gönince Arefe (lanrdr) denildi. Burasr
genig bir saha olmasmdan dolay da bu kelime, go-.

§ul yaprlarak "Arafat' denildi.

Hz. Adem ile Hawa (S.) cennetten glkanldrküan ve
bagka bagka yerlere dügtrikten sonra orada bulug-
tular ve biöirlerini tiandrlar.

Hacc'a gelenler, bu sahada toplanp birbirledyle ta-
nrgklan igin bu adr almrgrr.

Arafat, Mekke'nin yaklaEk 25 km. do§usunda Ha-
rem srnr rlan dqrnda genig bir alandrr.'CebeFi Rah-
me'denilen tepe de bumdadrr.

Meg'aru Haram, Müzdelib bölgesinde, Kuzeh da§r
üzerinde birtepe olup Hacc imarnr, burada Müzde-
life Vakfesiniyapar.

Hacc ibadet grasrnda insanlann, kefeni andrran ih-
rama ginnesi, onlara öümü hatrlaünaktadr.

Yine, pgitli rrklara mensup gesitli insan srntflan-
nrn, lek tip kryafete burünmesi, aynt mekänlarda
yan yana ve ig ige Allah'a (C.) yalvarmalan, insan-
lar arasrndaki e§itliti telkin eüTektedir.

Yine, ihramda, halruanlara ve yegile dokunma ya-
sa§r da, insanlara, Hacc mevsimi drgrnda da ve
kendi ülkelerinde de do@yr koruma dügüncesini
aglamaktadrr.

islam dünyasrnrn, yönetbilerinin ve bilginlerinin,
Hacc mevsiminde, kutsal topraklarda toplantdar ya-
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parak Müslüman'lann dini ve dünyevi sorunlannt
görügmeleri ise, günümüzde tamamen ihmal edi-
len Haccr'n en büyük hikmetlerindendir.

Hacc srrasrnda tiamanen organizasyon ve önlem
eksikli§inden kaynaklanan ve günümüzdeki genig
imldnlarla telafisi zor olmayan kargaga ve eziyet-
ler ise, bütün insanlara huzur ve güven sa§lamak
igin gönderilen islam'rn yüce gantna hig yakrgma-
maktadrr.

Hacc ibadetleri srrasrnda bagka insanlara eziyet et-
mek pahasna da olsa, bir an önce gekliibadeti ye-
rine getirmek igin u§rag vermek ise, Hacctan nasip
almaman rn gostergesidir.
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203. O sayh günlede (Bayram'rn dört, bir
görüge göre de üg gününde $eytan ta§-
lamalan yaprhrken, kuöan kesilirken, na-
mazlardan sonra) de Allah'r anrn (tek-
bir getirin). Ancak her kim, iki günde ace-
le edecek (taglamadan sonra Mina'dan
Mekke'ye dönecek) olursa, artrk ona gü-
nah yoktur. Her kim, geri kalacak (ügüncü
gün de taglama yaptrl«tan sonra Mekke'ye
dönecek) olursa, ona da günah yoktur.
Bu muhay4rerlik (yahut hükümler), takväyr
(ayknhklardan saknmayr) gözetenler (ya-
hut gözetmek) igindir. Takväyr da yalnrz
Allah igin gözetin ve bilin ki, siz mutlaka
yalntz Onun huzuruna toplanacaksrnrz.

204. insanlardan öylesi de vardrr ki, dün-
ya hayailna (iglerine,) iligkin (yahut dünya-
[k kazanmak igin) söyledikleri, senin ho-
guna gider ve kalbindekine (samimiyetine)
Allah'r gahit tutar. Oysaki o, dügmanlann
en azrhsrdrr.
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205. Hem de, o, dönüp gitti mi (yahut bir
ig bagrna gegtimi), yeryüzünde bozguncu-
luk yapmaya, ekinleri ve sürüleri yok etme-
ye galqrr. Allah da bozgunculu§u sevmez.

206. Ona : 'Allah'tian kork!" denildi§i za-
man da, gururu kendisini günah igleme-
ye sürükler. Arilk ona cehennem yeter ve
orasrgergekten ne kötü yatak!

207. insanlardan öylesi de vardlr ki,
Allah'rn nzasr u§runda kendinisatar (feda
eder). Allah da kullanna kargr Reüftur
(son derece gefkatlidir).

208. Ey fievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Allah'a kargr tam (iginizle, dtgrnlzla) tes-
limiyet.igine (yahut bütün halve hareketle-
rinizle lslam'a ) girin ve geytanrn adrmlan-
nr izlemeyin. Qünkü o, sizin igin gergekten
apagrk bir dügmandrr.

209. Artrk size bu apagrk deliller geldikten
sonra bundan (tam teslimiyetten, tiama-
mryla islam'a girmekten) kayacak olurca-
ntz, o zaman bilesiniz ki, Allah gergehen
Aziz'di(yegäne galiptir), Hakim'dir (btitün
iglerinde hikmet sahibidir).

210. Bu emre uyrnayanlar, ille de ya§mur-
lu buluttan gölgeler iginde Allah'rn ve me-
leklerin gelmesini ve igin bitirilmesini mi
bekliyorlaP Bütün iglerin sonu da yalnrz
Allah'a döndünilür (vanr).

(204) Bir dväyete göre bu äyet, Ahnes bin §urayk el-
Sekaf i hakknda inmigir.

Bu adam, göstedgli, tath dilli ve güzel konugan biri
idi. Anrlan gahrs, srk, srk Peygambe/imizin (S.) huzu-
runa gelerek islam'a ve Müslüman'lara sevgisini dile
getidrdi. Ama aslrnda bu gahrs bir münafrk idi. Nite-
kim bir gece Müslüman'lar uykuda iken onlann ekin.
lerini yiakmq ve hayranlannr da telef etmigi.

Di§er bir riväyete göre ise bu äyet, britün münafrk-
lar hakkrndadr.

Cüz:2

(2(E) Bir riväyete göre bu äyet de, Ahnes bin

§urayk'rn yaptrklannr anlatmal«tadrr. Nitekim yukarr-
da beliflildi§i gibi Ahnes, gece Müslüman'lar uykuda
iken onlann ekinlerini yakm6 be hayvanlannr da t+
lef eüTigi.

Di§er bir dväyete göre ise bu äyet, zulümleriytizün-
den, insanlann ürünlerinin de, nesillerinin de yok ol-
du§u u§ursuz zalim yöneticileri anlatmaktadrr.

(207) Riväyet olunuyor ki, bu äyet, Suheyb bin Sinan
el- Rumi hakkrnda inmigtir. $iyle ki: Mekke käfirled,
Mekke'den Medine'ye hicret etmek üzere yola gkan
Suheyb'i (R.) yolda yakalamrglarve dininden ddnme-
si igin ona igkence etmeye baglamqlar. Suheyb de,
onlara demig ki: "Ben gok yaglr bir insanrm; sizinle
beraber olsam da, size faydam olmaz ve size kargl
olsam da size bir zaranm olmaz. Benim büttin mal-
lanmr ahn da, beni serbest brrakrn." Onlar da bu tek-
lifini kabul etn§ ve kendisini serbest brrakmrglardr.

Suheyb'e (R.) el- Rumi(Hum Suheyö) denilmesinin
sebebi ise gudun Suheyb, kügük yaga Rum korsan-
lar tarafrndan kagrnlp Rumlar arasrnda büyridüöü
igin Arapga aksanr bozuk idi. igte bundan dolayr ken-
disine bu lakap vefilmigi.

(2t18) Bu äyetteki hitap, bir riväyete göre münafrklar
igindir. Yani ey dilledyle iman ettiklerini söyleyenler!
Allah'a tam olarak teslim olun; hem dilinizle, hem de
kalbinizle Onun buyruklanna boyun e§in.

Di§er bir dväyete göre ise, bu hitap, Kitap Ehli'nden
Müslüman olanlar igindir. Qünkü dväyet olunuyor ki,
Kitap Ehli'nden bazrlan, Müslüman olduktan son-
ra da Cumailesi tatiline saygr duyuyor ve develerin
etlerini yemipda[ sutlerini igmlyorlardr. igte onlam,
lslam'r bütün hükümleriyle kabd ernebri ihtar ediF
mi$ir.

Bir di§er riväyete göre ise, bu hitap, Müslüman'lar
igindir. Yani lslam'rn britün hükümlerini kabul edin;
hig bidni ihlal eüneyin.

(210) ilähi azabrn bu sekilde tawir edilmig, günkr)
beklenmeyen bi ??ap, daha aq olur ve rahmet bek-
lenirken ve ya§mudu bulutun ya§mur ya§drrmasr

beklenirken, azap ya§drrmasr ise, gok daha acr olur.

Ayette, Allah (C.) ile beraber melelderin de zikredil-
mesi, Allah'rn (C.) buyrukhnnrn gergeklegmesine va-
stia olduklan veyahut Allah'rn azabnt onlar getirdik-
leriigindir.

Baz riväyeüere grire ise, bu äyet kryamet günü
mahger manzarasrnr anlatmaktadrr.
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211. israil O§ullan'na sor: Biz onlara
nice apagrk mucizeler vermigtik. Her kim
de Allah'rn nimeti (hidäyetine sebep olan
mucizesi) kendisine geldikten sonn onu
(sapkrnh§a veyahut tahrif ve yanhg yo-
rumla) de§igtirecek olursa, igte Allah'ln
ona verece§i azap gergekten pek giddet-
lidir.

212. A käfirlere dünya hayatr cazip krhn-
mr$rr. Onlar, o iman etmig olanlarr (yok-
sul Müslüman'lan) alaya da ahrlar. Oysaki
o talcyä sahipleri (inl«ärdan saknmrg olan-
lar), kryamet gününde onlardan üsttin ola-
caklardrr. Allah, diledi§ine hesapsrzca n-
zrk da verir.

213. Önceleri insanlar bir tek ümmet idi.
Sonra (onlar hakta ihtilafa dügünce) Al-
lah, müjdeleyicive uyancl olarak peygam-
berleri gönderdi ve anlagmazh§a dügtük-
leri konularda insanlar arasrnda (Allah'rn,
peygamberin, Kitabrn) hükmetmesi igin
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onlarla beraber hak olarak Kitaplan indirdi
(gönderdi). Oysaki kendilerine apagrk de-
liller geldikten sonra yine de, aralanndaki
krskangfiktan dolayr anlagmazh§a dügen-
ler, o kendilerine Kitap verilenlerden ba§-
kalan de§ildirler.(Onlar, anlagmazh§r kal-
drrmak igin indirilen Kitaplan anlagmazhk
sebebi yaptrlar.) Sonunda Allah, (Ievhid
imanr ile) iman etmig olanlar, anlagmazh-

§a dügtükleri hakka (gerge§e) Kendi izniy-
le ulagürdr. Zaten Allah, diledi§ini dosdo§-
ru yola ulagtrnr.

214. Yoksasiz Müslüman'lar, sizden önce
gelip gegenlerin bagrna gelenlerin benze-
rinin, sizin de bagrnrza gelmeden cennete
girece§inizi mi sandrnrz? Onlara öyle yok-
sulluk ve srknt dokundu ve öyle sarsrldr-
lar ki, Peygamber ile beraberindeki (Iev-
hid imanr ile) iman etmig olanlar diyorlar-
dr ki: 'Allah'rn yardrmr ne zaman?" (Onla-
ra denildi ki: ) Haberiniz olsun ki, Allah'rn
yardrmr gergekten yakndrr.

215. Ey Muhammed! Hayrr igin neyi (ve
kime) harcayacaklannr sana soruyorlar.
De ki: Mal olarak hayrr yolunda harcadr-

§rnz bir gey, (öncelikli olarak) ebeveyn,
yakrnlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kal-
mrglar igin olmahdrr. Hayrr olarak her ne
yaparsanrz, i$e Allah, onu da elbette hak-
kryla bilmektedir.

(213) insanlarrn hak ve islam dini üzerinde ittifak
halinde tek bil ümmet olmas dönemi, Hz. Adem
ile Hz. idds (S.) veyahut Hz. Adem ile Hz. Nuh (S.)
arasrndaki veyahut da Hz. Nuh fufanrndan sonra-
kidönemdir.

Ku/an'da özel adlanyla Zkredilen peygamberlerin
says yirmi sekizidir.

Bir dväyete göre, bättin peygamberlerin sayrsr yüz
yirmi dört bindir. Di§er bir riväyete göre ise ikiyüz
yirmi dört bindir.

Resül olan, yani Allah (C.) tarafrndan kendilerine
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özel hükümler, kanunlar verilmig peygamberlerin
says ise, üg yüz on ügtür.

Bu itibarla, Allah'rn (C.), peygamberlerle beraber
Kitaplan indirmesi, hepsine de§il, bazhnna Kitap
indirmesi ve di§erlednin de o Kitaplan uygulama-
lan demektir.

Nitekim Hz. Musa ile Hz. isa(S.) arasrnda, yakla-
grk 650 yrl iginde yalnz, Hz. Musa'ya Tevrat ve Hz.

Davud'a da Zebür indirilmig ve Zebü/da da hü-
kümler olmadr§rndan dolayr, anrlan süre iginde ls-
rail O§ullan'na gelen iki bin peygamberin tamamt,
Tevratrn hükümlerini uygulamqlardtr.

Böylece israil O§ullarr'nda bazen bir asrrda birkag
peygamber göndedlmi$ir. Nitekim Babil kralt Buh-
tenassar, Kudüs'ü M.O 586 talihinde istila etti§i za-
man, Hz. Musa'dan sonra israil O§ullarr'nrn Dört
Büyük Peygambe/inden ESaya, Danyal, lrmiyave
Hezkryal (S.) adlt peygamberlerden son ikisi, ha-
yatta bulunuyorlardr ve.bu iki peygamber de, iman-
dan sonra girke batan lsrail O§ullan'ntn bagna bü-
yük bir felaket gelece§ini haber vermiglerdi.
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216. O (Müstüman'lan.ve islam't savun-
mak igin yaprlacak) sara§, sizin üzerinize
faz kr[ndr. Oysaki sava§, (dogal olarak)
sizin hogunuza gitmemektedir. Ama ola-
bilir ki, bir gey hogunuza gitmedi§i halde
sizin igin o, bir hayrrdrr; sevdi§iniz bir gey

de sizin igin bir ger (fenaltk) olur. Sizin igin

hayrrl olanr da ancak Allah bilir; siz ise bi-
lemezsiniz.

217. Ey Muhammed! Haram (kutlu) aylan,
o aylarda savasmayt sana sorarlar. Sen
de ki: "O aylarda savagrnak size göre bü-
yük bir günahtrr. (Sizin yaptÜtntz gibi) In-

sanlan Allah yolundan ahkoymak, Allah'ln
ortaksrz oldu§unu inkär etmek, insanlarl
Mescid-i Haram'dan engellemek ve halk-
nr oradan grkarmak ise, Allah katnda en
büyük günahtrr. Sizin, Allah'a orlak kog-
manrz (yahut lslam'dan döndürmek igin,

Müslüman'lara igkence ve bask! yapma-
nz) o öldürmekten (baz Müslüman'lann,

glKARAsünesi Cüz:2
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Haram ayda baa adamlanntzr öldürme-
lerinden) daha büyük bir günahtrr." E§er
onlann gücü yetse, sizi dininizden dön-
düninceye kadar sizinle savagmakan da
geri kalmazlar. Sizden her kim de, dinin-
den döner de, l€fir olarak ölecek olursa,
igte onlann yaptlklarr britün ibadetler, bu
dünyada da, öbür dünyada da boga gide-
cektir ve igte onlar ateg yaränlandlr. Onlar
hep orada kalacaklardrr.

218. §üphesiz o kimseler ki, (Ievhid ima-
nr ile) iman ettiler ve Allah yolunda hicret
ve cihat yaptrlar, ige onlar, Allah'rn rah-
metiniumabilirler. Allah da, (onlann, yanrl-
gr ve dikkatsizlikle igledikleri hatalar igin)
Gafüddur (gok ba§qlayrcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

219. Ey Muhammedl Sana garap ve ku-
man sorarlar. Sen de ki: "ikisinde de in-
sanlar igin büyük bir günah (zarar) ve
(müptelasr olan insanlara göre, garaptia,
zevk alma, sevinme, arkadaglar arasrnda
e§lenme, cesaret kazanma, kumarda da
emeksiz |<azang gibi) bir takrm faydalarr
vardrr. Ancak her ikisinin de günahr (zara-
n), faydalanndan daha büyüktür." Ey pey-
gamberim! Sana neyi harcayacaklannr
da sorarlar. Sen de ki: .ihtiyagtan fazlasr-
nr harcayn!"Allah, äyetlerinisize igte böy-
le agrklar. Umulur ki, iyice dügünürsünü2.

(21 7) Riväyet olunuyor ki, Peygambef imiz (S.), Be-
dir savagrndan iki ay önce Cemazilähir ayrnda, ha-
lasrnrn o§lu Abdullah bin Cahg kumandasrnda se-
kiz kigilik bir mrifrezeyi, görevlendirdi. Bu mtifreze,
Mekke ile Taif arasrnda bulunan Nahle Vadisine
kadar giderek Kureyg hakkrnda istihbarat toplaya-
cakt. Bu müfreze gözetleme srrasrnda bir Kureyg
kervanr ile kargrlagr. Bu kervanda, Amr bin Abdul-
lah eF Hadremi ile üg kigi daha bulunuyordu. MüF
reze, Am/r öldürdülerve onun iki arkadagrnt da esir
aldrlar. Ügüncüsü ise kagtr. Mäfreze, bütün yükle-
riyle kervanr ve esirleri Medine'ye getirdi. Bu olay,
Haram aylanndan olan Receb aynln sonuna rast-
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lamrgr. Mrifreze ise, o günün, Cemazilähir ayrnrn
sonu oldu§unu sanmqlardr.

O güne de§in, bu konuda henüz äyet inmedi§i igin,
Haram aylannda savaglan yasaklayan eski gelene-

§e Müslüman'lar da uyuyorlardr. igte Kureyg'liler,
bunu istismar ederek "Muhammed, halkrn, gegi-
mi igin güven iginde galqt§1, ticaret yapü§r Haram
aylann dokunulmazl§rnr da ihlal etti; Receb ayrn-
da da kan döktü" diyerek ortah§r velveleye verdiler.
lgte bunun üzerine bu äyet indi.

Haram aylan, Zilka'de, Zilhicce, Muharrem ve Rece
aylandrr. Bu aylardaki savag yasa§r, Arap'larda
eski bir gelenek olup bu aylarda güven iglnde se-
yahat ediyorlardr.

(219) igki ve kumarda briyük zararlar vardrr. Qün-
kü igki, insanrn en üsttin vasfr, hayvanlardan ay-
ran özelli§i ve bütün din ve dünya iglerinin idare
merkezi olan akh tahrip etmektedir. Ve her ikisi de
mal kaybrna sebep olmaktadrr. Ancak bunlarda e§-
lenmek, zevk almak, korkuyu üstünden aüp cesa-
ret kazanmak gibi zahiren fayda telakki edilen gey-
ler de vardrr. Fakat her ikisinin de do§urdu§u olum-
suz sonuglar, müptelalanna göre bile, faydalann-
dan daha büyüktür.

Riväyet olunuyor ki, aralannda Hz. Ömer ile
Hz. Muaz'rn (R.) da bulundu§u bazr Sahabiter,
Peygambe/imize(S.) gelip igkinin zararlarrnl anlat-
tlar ve bu konuda fetva istediler. ige bunun üzeri-
ne bu äyet indi. Bundan sonra bazr Müslüman'lar
igkiyi brraktrlar; bazrlan ise, bunu kesin yasak de§il
de, bir tiavsiye olarak telakki ettikleri igin igki igmeye
devam ettiler. Sonra bir gün Abdunahman bin Avf,
baz Sahabileri evine davet etti ve gelenler, igki igip
sarhog olduktan sonra iglerinden biri, onlara namaz
krldrnrken,, Käfirün süresini okudu ve 1ä a'budu
mä ta'budün=Ey ldfirler! Ben, sizin tapttgtnza tap-
mam" cümlesini 'h'budu mä ta'budün=Ben sizin
taptr§rnza tapanm" geklinde okudu. igte bunun
üzerine "Ey iman etmig olanlar! Siz sarhog iken na-
maza yaklagmayn" (Nisä: zt3) äyeti indi. Bundan
sonra büyük go§unluk, igkiyi tamamen brrakmakla
beraber baz Müslüman'lar namaz drgrnda yine ig-
meye devam ettiler. Sonra bir gün Utban bin Ma-
lik, Sa'd bin Vakkas ile bazr Sahabfleri evine davet
etti ve konuklar igki igip sarhog olduktan sonra giir-
ler okuyup övünmeye ba,gladllar. Bu arada Sa'd bin
Vakkas, okudu§u bir giirle, Ensair (Medine'li Müs-
lüman'lan) hicvetti. Bunun üzerine Ensaidan bir
zat, deve kemi§iyle vurup onun kafasrnr krrdr. Sa'd
bin Vakkas da, Peygambeiimize gidip onu gikäyet
etti. lste bunun üzerine de igkiyi kesin olarakyasak-
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layan Mäide: 90. äyeti indi.

Bu äyette, hayr igin yaprlacak harcamalann da, ki-
ginin, kendisinin ve ailesinin ihtiyaglanndan fazla
olan mallanndan olmasr emredilmektedir.

Riväyet olunuyor ki, bir gün bir Sahabi Peygam-
befimize (S.) gelip ganimeüerden kendisine dügen
bir altrn yumurtay hayr iglerinde harcanmak igin

vermek istedi. Peygambe/imiz (S.) ise kabuletmek
istemeyip ondan yüz gevirdi. Ancak bu zat, tsrar-
la teklifini tekrarladr. O zaman Peygambeiimiz öf-
kelenip:'Ver bakaym!" dedi ve onu altp öyle ftrlat-
t ki, adamrn kafasrna gelse, mutlaka krardr. Sonra
buyurdu K: "Bazlarnrz, bütün maltnt getidp sada-
ka veriyor; sonra da oturup dileniyor. Sadaka, zen-
ginlikle olur."
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2210. Bu dünyayr da, öbür dünyay da iyi

dügünesiniz diye!.. Ey Muhammed! Sana
öksüzleri de sorarlar. Sen de ki: Onlann
durumlannr düzeltmek, (onlardan uzak
durmaktran) daha hayr[dtr. E§er onlar-
la birlikte yagayacak (yahut onlarla evle-
necek) olursanrz, artrk onlar sizin din kar-
deglerinizdir. Allah ise, öksüzlerin igleri-
ni bozan ile iglerini düzelteni bilir. Allah di-
leseydi sizi zora da sokardt (size a§tr so-
rumluluklar dayüklerdi). Qünkü kugkusuz
Allah, Aziz'dir (yegäne galiptir), Hakim'dir
(evrendeki her gey igin mükemmelsebep
ve amag krlmrg olandrr).

221. Allah'a ortak kogan kadtnlar ise, Tev-
hit (girksiz) imanla iman etmedikge onlar-
la evlenmeyin. Evlenmek igin, (Ievhit ima-
nryla) iman[ olan bir cariye bile, pek hog-
lansanrz dahi, Allah'a ortak kogan hüne
bir kadrndan elbette daha haytrltdtr. (Iev-
hit imanryla) iman etmedikge, Allah'a or-
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tak kogan erkekleri de kzlannzla evlen-
dirmeyin. (Ievhit imanryla) imanh olan bir
köle bile, pek be§enseniz de, Allah'a or-
tak kogan hür bir erkekten elbette daha
hayrrhdrr. igte o Allah'a ortak kogantar, sizi
o atege ga§rrrr; Allah ise, izniyle (tevfikiy-
Ie, yardrmryla, iradesiyle) sizi ennete ve
ba§rglanmaya ga§rrrr. Yine, Allah o§ütlen-
sinler diye, äyetlerini insanlara agtklryor.

2Z Ey Muhammed! Sana kadlnlann ay-
baqr halini de sorarlar. Sen de ki: O, ra-
hatsrzhk veren bir geydir. Onun igin ay-
bagr zamanlannda kadrnlardan uzak du-
run ve temizleninceye kadar onlara yak-
lagmayn. Nihäyet onlar iyi temizlenince,
Allah'rn size emretti§i yerden onlara yak-
la,gn. Qünkü güphesiz Allah, hakkryla töv-
be edenled de sever; iyice temizlenenleri
de sever.

223.l(adnlannz sizin igin ekimlik (gig€k-
lik, fidanlrk) gibidir. qrbyse diledi§iniz gibi
(üreme organrndan olmak gartryla iste-
di§iniz pozisyonda) onlara vann. Kendi-
niz igin önceden hazrrfik da yaprn. Allah'a
katgt tal«äyr da gözetin (aykn hareket-
lerden de saknrn) ve bilin ki, siz mutlaka
Allah'a kavugacakslnrz. Ey Muhammed!
Sen de, bu mü'minlere müjcie ver!

224. Allah'a etti§iniz yemini, iyilik etme-
nize, tial«äyr gözetmenize ve insanla-
nn arasrnr bulmanrza engel (gerekge) de
krlmayn. Taten Allah, Semfdir (her geyi
hakkryla igitendir); Alim'dir (her geyi hak-
kryla bilendir).

(220) Riväyet olunuyor ki, Müslüman'lar, öksüzle-
rim mallan hakkndaki uyanlardan dolayr öksüzler-
le ilgilenmekten ve onlann mallannr uhdelerine al-
maktan kagnryorlardr. Bundan ötürü de öksüzler
skrnt gekiyorlardr. ige bu durum, Peygambe/imF
ze (S.) az edildiken sonra bu äyet indi. Ayet, ök-
süzlerin yaranna olan maliortakll§r, onlarrn mallan-
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nr igletmeyi tegvik eünektedir.

(221) Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imiz (S.),
bazr Müslüman'lan ahp Medine'ye getinrrek igin
Mersed eF öanevlyi Mekke'ye gönderdi. Mersed,
Cähiliyye döneminde Anak adrnda bir kadrnr sev-
migi. Bu kadrn, Merced'in, Mekke'ye geld§ini du-
yunca yanrna geldi ve onunla beraber olmak iste-
di. Mersed ise: "islam, biä ayrrdf dedi. Anrlan ka-
drn, Mersed'le evlenmek istedi§ini söyledi. Mersed
de, bunun, ancak Medine'ye dönüp Peygambe/i-
mizden iän aldrktan sonra olabilece§ini söyledi.
Medine'ye d«indükten sonra, Peygambefimizin hu-
zurunagkan Mersed, bu evlilikigin izin istedi. igeo
zaman bu äyet indi.

(Z2l Riväyet olunuyor ki, Cähiliyye devrinde
Arap'lar da, trpkr Yahudi'ler ve Mecusfler gibi ay-
bag halindeki kadrnlada aynr odada kalmazlardr
ve onlarla oturup yemek yemezlerdi. Hrristiyan'lar
ise, aybag haline aldrrmadan bu kadrnlarla da cin-
sel iligkiye giriyorlardr. Bir gün Sahabe'den bir grup
Peygambe/imize gelip bu kadrnlan sordular. igte
bunun üzerine bu äyet indi. lgte Müslüman'lara, 1f-

rat ve tefrit arasrndaki bu orta yol emrcdilmigtir.

Bu konuda riväyet edilen bazl hadislere göre, ayba-
g halindeki kadnlarla, cinsel iligki drgrnda her türlü
sevigme mubahtu. Baz hadislere göre ise, belden
aqa§r grplaksevigme haramdrr. Tercihe gayan olan
riväyet de budur.

Kadrnlann, aybag halinden temizlenmeleri, aktntt
tiamamen kesildikten sonra onlann ykanmas de-
mektir; ykanmadan önce yine cinsel iligki haram-
drr. Baz mezhep müqtehiüerinin, ayba§r halinin,
azamisüresi olan on günden sonra kesilmesi takdi-
rinde ykanmadan önce de cinsel iligkiyi helal say-
malan, tercihe gayan de§ildir.

(223) Yahudi'ler, kadrnlarla, megrü yoldan, fakat
arka pozisyonda iligkide bulunmaktian do§acak go
cu§un gagr olaca§rna inantyorlardr ve onun igin
bundan kagnryorlardr. igte bu äyet, o inano da ret
etmektedir.

Baz mezheplerin bazr älimlerinin(!) bu äyetten, ka-
drnlarla ters iliski igin cevaz hükmünü gkarmalarr
ise, saprk ruhlannt tiatmin gayretinden bagka bir gey
de§ildir.

(224) Riväyet olunuyor ki, Hz. Aige (R.) vatidemi-
zin yüce iffetine yaprlan iftiraya Mistah adrnda-
ki Sahablnin adr da kangmrgtr. igte bundan dolayr
Hz. Ebubekir (R.), yardrmrna muhtag olan Mistah'a
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artrk maliyardrmda bulunmayaca§rna yemin eün§-
ti.

Di§er bir riväyete göre ise, Abdullah bin Revaha
(R.), kendien§tesi Begir bin Numan ile artrk konug
mayaca§rna ve onunla kendi krz kardeginin arasr-
nr bulmaya gah grnayaca§rna yemin etnigli. igte bu-
nun üzerine bu äyet indi.

Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imlz (S.), ibni
Semüre'ye goyle buyurdu:

'Sen, bir konuda yemin edip de, onun aksini daha
hayrt görürsen, yeminini boz ve kefaretini ver."

Yemin kefareti, Mäide: 89. äyette anlatrlmaktadrr.

Ancak bir günah iglemek igin yaplan yemin geger-
sizdir ve o yemini bozmaktan dolay kefaret de la-
zrm gelmez.
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225. Allah, kasfisrz (bilmeyerek, ahgkan-
Irk olarak) yeminlerinizden dolayl sizi so-
rumlu tutmaz; ancak kalbinizin (bir igiya-
prp yapmamaya) lcstetti§i yeminlerden
dolayr sizi sorumlu tutar. Zaten Allah,
Öafü/dur (gok ba§rglayodrr), Halim'dir
(ceza vermekte hig de aceleci de§ildir).

226. O kimseler ki, kanlanna yaklagma-
maya yemin ederler, onlar lgin dört ay
beklemek vardrr. Arhk e§er bu süre igin-
de (yeminlednden ) kanlanna döne-
cek olurlarsa, bilsinler ki, güphesiz Allah,
öafü/dur (gok ba§rglayrcdrr), Rahi'm'dir
(pek esirgeyicidir).

&7.Yok e§er kanlannr bogamaya kesin
karar verecek olularsa, bilsinler ki, kug-
kusuz Allah, Semi'dir (her geyi igitendir),
Ali'm'dir (her geyi bilendir).

228. Boganmrg kadrnlar, ikinci evlilik yap-
madan kendi baglanna üg aybag (ädet
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veya temizlik) dönemini beklerler. E§er o
kadrnlar Allah'a ve ährret gününe gergek-
ten iman ediyorlarsa, onlann rahimlerin-
de Allah'rn yarattr§r gocu§u, aybagr halini
gizlemeleri de kendilerine helal olmaz. Bu
süre iginde de e§er kocalan durumu dü-
zeltmek (bangmak) isterlerse, bogadrklarr
kadrnlan gerialmaya herkesten önce hak
sahibidirler. Erkeklerin kadrnlar üzerinde-
ki haklan gibi, kadrnlann da erkekler üze-
rinde megrü birtakm haklan vardrr. Yine
de ekekle igin kadrnlara göre bir derece
üstünlükvardrr. Allah ise, Aziz'dir (yegäne
galiptir), Hakim'dir (bütün iglerinde hikme-
tigözetendir).

229. Megrü olan bogama, arahkh iki bo-
gamadrr. Ondan sonra l<adrnr ya iyilikle
tutmak, ya da güzellikle brrakmak vardrr.
Bogadr§rnrz kadrnlara daha önce, ver-
mig oldu§unuz mallardan bir gey almak
da size helal olmaz. Ancak kan ile koca,
Allah' r n koydu§u srn r rlan (evlilik haklarrnr)
tam olarak korumal<tan endige ederlerse,
bu bagka. O halde e§er siz Müslüman'lar
(häkimler), kan ile kocanrn, Allah'rn koy-
du§u srnrrlan (evlilik haklarrnr) tam olarak
korumalanndan endige edecek olursanrz,
bu durumda kadrnrn, aynlmak igin koca-
srna fidye (kurtulmahk) vermesinde her
ikisi igin de bir saknca yoktur. igte bun-
lar, Allah'rn koydu§u srnrrlardrr. Artrk onla-
n asmayrn. Her kim de, Allah'rn koydu§u
srnrrlarr agacak olursa,, igte onlar, zalimle-
rin ta kendileridir.

230. E§er ekek, (iki arahkh bogama-
dan sonra ügüncü kez) kansrnr bogaya-
cak olursa, artrk o kadrn, bagka bir erke§e
nil«ählanmadrkga ona heläl olmaz. E§er
Ondan Sonra bu koca da onu bogayacak
olursa, iki taraf, Allah'rn koydu§u srnrrla-
n tam olarak koruyacaklannr ümit ediyor-
larsa, arhk yeniden evlenmelerinde bir sa-
krnca yoktur. igte bunlar da Allah'rn koy-

70

du§u srnrrlardrr. Allah, bunlan anlayanlar
igin agrklar.

(225) LaW yemini (gegersiz yemin) hakkrnda gu
görügler vardrr:

Kiginin kendince do§ru bildi§i bir geye yemin edip
de, sonra gerge§in öyle olmadr§rnrn anlagrlmasr.

insanlarrn, 'Vallahi böyledir. Vallahi böyle de§ildi/'
geklinde yemin kast olmaksrzrn, srrf sözlerini kuv-
vetlendirmek igin yapüklan yemindir.

iOni ROOas'tan (R.) gelen bir riväyete göre, La§v ye-
mini, kiginin, Allah'rn heläl krldr§r bir geyi yeminle
kendine haram klmasrdrr. Bu yemin igin kefaret de
lazm gelmez.

Yine, ibni Abbas'tian gelen bir riväyete göre, La§v
yemini, kiginin öfke halinde yapt§r yemindir.

Buna göre, kiginin, öfke halinde kansrnr bogamasr
da gegersizdir.

(226) Bir kimse, kansrna yaklagmamaya yemin
ederse, dört aya kadar süre verilir. E§er bu süre
iginde kansna dönerse, yemininin kefaretini ver-
mesinden bagka bir gey lazm gelmez. Ama e§er
dört ay geginceye kadar da kansrna dönmezse, bir
bäin (yalnrz kocanrn karanyla dönügü mümkün oF
mayan) talak gitmig olur. Bundan sonra iddet (üg
ayba§r) bekleme süresi iginde ancak karrsrnrn mu-
vafakatiyle ona dönebilir. iddet süresi iginde bang-
ma olmad(r takdirde ise, iddet süresi sonunda ka-
drn, kocasrndan tamamen boganmrg saylrr.

(228) Boganmrg bir kadrn, e§er kendisiyle koca-
sr arasrnda cinsel iligki gergeklegmigse, üg aybagr
veyahut aybaglan aragndaki üg temizlik dönemini
beklemeden ikinci evlilik yapamaz. E§er cinsel ilig-
ki gergeklegmemigse, ikinci evlilik igin hig bekleme-
si gerekmez. (Ahzäb: 49)

Bir hastahktan dolay, yahut yagr kügük oldu§u ve-
yahut gok yaglr oldu§u igin ädet (aybagr) görmeyen
kadrnlar ise üg ay beklerler. Hamile kadrnlar ise, do-

§uruncaya kadar beklerler. (Ialak4)

Kocas ölen kadrn ise, ölümden sonra, her
halükärda dört ay on gün beklemek zorundadrr.
(Bakara:234)

(229) Müslim Sahihi'nde zikredildi§ine göre, Pey-
gambefimiz (S.) dewinde, Hz. Ebubekir (R.) hila-
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fetinde ve Hz. Ömer (R.) hilafetinin de ilk yltnda, bir
celsede yaprlan bogamada, kae talak says telaF
fuz edilirse edilsin, bir talak sayhrdr ve ondan son-
ra baska bir zaman yaprlan bogama da ikinci talak
sayrlrrü. Böylece ailenin da§rlmamast igin erkekle-
re iyi..dügünme imkänr verilirdi. Ancak daha sonra
Hz. Omer (R.), caydrno olsun diye, bir celsedeki
üg talak, üg talak olarak kabul edip Peygambeiimi-
zin (S.) ile Hz. Ebubekiiin (R.) uygulamasnt de§ig-
tirmigir. Birgok Frkr h müdewenaü mzda H.Omeiin
bu uygulamasr esas alrnmrgsa da, asl olan, Pey-
gambe/imizin (S.) uygulamasdtr.

(230) Bir erkek, kansrnr, arahkl olarak üg kez
bogadrktan sonra bu kadrn, bagka bir erkekle
nikählanmadrkga, tekrar ilk kocasryla evlenemez.

Baz mezhep mü$ehiüerinin, boganmtg kadtntn,
hulle nil«ährnr (ilk kocasryla evlenebilmek igin) ikin-

ci evlili§i yapmasrnr gegerli saymalan ise, htl+i
geiiyyenin de en kötü ömeklerindendir.

Ancak, Medine'nin en buyük yedi Tabiiälimlednden
biriolan Said bin eFMüsyyeb'den (ö1.712) gelen bir
dväyete göre, ikinci evlilikte cinsel iligkinin gergek-
legmesi gart olmayrp srrf nikährn krytlmas yeterlidir.
Maliki mezhebinin mezhep mügtehiüerin olan lbni
Abdülber (ö1.1071) de, El, istizl«är adh eserinde ant-
lan ibnü'FMüse1ryeb riväyetine itibar etmi$ir.
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231. Siz, kadrnlan bogaylp da, onlar, bek-
leme süresinin sonlanna erdiklerinde, ar-
trk onlan ya islam örfüne uygun olarak
(zarar vermeden) ahkoyun, yahut.da (bek-

leme süresinin sona ermesiigin) lslam ör-
füne uygun olarak onlan kendi haline bt-
rakrn; onlara zarur vermek, onlara hal<stz-

lrk etmek (fidye vermeye mecbur etmek)
igin onlan nil«ährntz altrnda tutmaytn. Her
kim de, bunu yapacak olursa, do§rusu o
kendine krymrg olur. Allah'tn äyetleriniha-
fife de almayrn; Allah'tn sizin üzerinizde-
ki nimetini, size o§üt vermek igin indirdi§i
Kitabr ve hikmeti (igindeki hükümleri, ya-
hut sünneti) de hattrlayn ve Allah'a kaqt
takväyr gözetin. Hem de bilin ki, Allah, her
geyi hakkryla bilendir.

232. Siz kadtnlan bäin (kadntn muvafa-
kati olmadan dönügü mümkün olmayan)
talakla bogayrp da, onlar bekleme süre-
sinin sonlanna erdiklerinde, aralarlnda
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örfe uygun olarak'anlagtrklan takdirde ar-
trk onlann, eski kocalanyla evlenmeleri-
ne siz veliler engel olmayrn. igte bu, iginiz-
den Allah'a ve ährret gününe iman eden-
lere ö§ütlenir. igte böylesi sizin igin daha
hayrrlr ve daha temizdir.(Qünkü birbirleri-
ni seven giftlerin gizli iligkibrinden güphe
edilir.) (Bundakimaslahatlarr da,) Allah bi-
lir; siz ise bilemez§iniz.

233. Boganmrg olan analar da, gocuklan-
nr tam iki yrl emzirirler; emzirmeyi tamam-
latmak isteyen babalar igin böyledir. Bu
süre iginde analann yiyecek ve giyecek-
lerini örfe uygun olarak sa§lamak ise, go-
cu§un babasrna äittir. Herkes, ancak gü-
cünün yetti§iyle sorumlu tutulur. Higbir
ana, gocu§u yüzünden, higbir baba da go-
cu§u sebebiyle zarara u§ratrlmamahdrr.

Qocu§un babasr ö!ürse, onun (yahut go-
cu§un) mirasqrslna da aynt yükümlülük
(emziren anaya nafaka ve giyecek sa§-
lamak) düger. Ancak e§er ana ve baba,
aralannda dantgarak ve anlagarak iki yrl-
dan önce gocu§u memeden kesmek iste-
yecek olurlarsa, artk her ikisi igin de sa-
knca yoktur. E§er gocuklannrzr gözete-
rek onlan sütanaya emzirtmek isteyecek
olursanrz, örfe uygun olarak vermek iste-
di§iniz ücretlerini teslim etti§iniz takdirde,
artrk bunda da sizin igin bir saknca yok-
tur. Allah'a kargr yine takväyr gözetin ve
bilin ki, Allah,güphesiz bütün yaptrklannr-
zr hakkryla görmektedir.

(Zl1) Riväyet olunuyor ki, bazl insanlar, bogadtklarr
kadnlann iddeti (bekleme süresi) sona yaklagnca,
eski bogamayr iptal edip yeni bir bogama ile iddeti
yeniden baglatrrlardr. Bunu, kadrnlarrn bekleme sü-
resini uzattrnp onlarr, Fidye vermeye zorlamak igin
yaparlardr. Böylece kadrnlar gok ma§dur oluyordu.

(2311) T(adrnlarr bogama, iki türlüdür: Ric'i bogama,
bäin bogama. RiCibogamada, iddet denilen bekle-
me süresi sonra ermeden, koca, kadrnrn muvafa-
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katine gerek olmakszrn onu alabilir ve bundan do.
layr bir gey de lazm gelmez. Bäin bogamada ise,
kadrnrn mwafakati ve nikährn yenilenmesi garttrr.

Bir kimsenin, kansryla cinsel iligkiye girmeden, onu
birveya iki kez bogamasr, bäin bogamadrr.

Yine, bir kimsenin, kansyla cinsel iligkiye girdikten
sonra da bir bedel kargh§rnda onu bir veya iki kez
bogamas, bäin talaktr.

Yine, bir kimsenin, kansrna bogama yetkisini ver-
mesi ve onun da aynlmayl tercih etmesi de, Min
bogamadrr.

Bäin bogamada ancak kadrnn mwafakati, yeni bir
nil«äh akdi ve yeni bir mehide evlilik tekrar megrüiyet
kazanmrg olur.

iEe bu äyette anlattlan Min bogamadrr. Bu äyetten
önceki äyette anlatrlan ise dCibogamadrr ve onda,
kadrnrn mwafaloti olmasa da, kocanrn nicü hak-
k vadrr.

Riväyet olunuyor ki, Ma'krl bin Yesar, kocasrndan
bäin bogama ile boganmq kz kardeginin, yeni bir
nikähla eski kocasryla evlenmesine engel olmugtu.

Yine, Cabir bin Abdullah da, amcasrnrn klzrnrn, eski
kocasryla yeniden evlenmesine engel olmugtu. igte
bunun üzerine bu äyet indi.

(233) Bagka bir äyette: "gocu§un ana rahminde tia-

§rnmasr ile stltten kesilmesi süresi otuz aydrr." (Ah-
kaf:15) denilmesi ise, gebeli§in asgari süresinin altr
ay olmasrna göredir.

Boganmamq bir ananrn, gocuöu emzirme ücretini
kocasrndan isteme hakk olup olmadl§r konusun-
da mezhep mügtehitleri göüs aynh§rnadügmügler-
dir. Ancak malidurumu müsait olan babalar, emzir-
me süresince, özellikle sa§hkl bol srit sa§layan gr-
dalann temininden sorumludur. Baz mezhep müg-
tehitlerinin, boganmq olsa bile iddet bekleme süre-
si iginde ücret hakknrn olmamasr gönisü ise, terci-
he gayan degildir.
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234. Sizden ölenlerin, arkalannda brrak-
trklan kanlan, evlenmeden kendi ba.g-

lanna dört ay on gün bekleyeceklerdir.
Nihäyet bekleme sürelerinin sonuna er-
dikten sonra artrk onlann kendileri hak-
krnda yaptrklan megrü iglerden (süslenip
evlenmeye hazrr olduklannr ihsas ettir-
melerinden) dolayr sizin (yetkililer, veliler,
Müslüman'lar) igin bir vebälyoktur. Zalen
Allah, bütün yapilklannrzdan haberdardrr.

235. öümden sonraki bekleme süresi
iginde (iddet bekleyen) kadrnlara üstü ka-
pah olarak evlenme teklif etmenizden veya
bunu gönüllerinizden gegirmenizden dola-
yr ise, size higbir günah yoktur. Allah, si-
zin onlan mutlakaanaca§rnrzr bildi. (Onun
igin bu üstü kapalrteklifi size mubah krldr.)
Ancak megrü sözler (üstü kapah evlenme
teklifi) drgrnda, onlara evlenme, cinsel ilig-
ki (yahut müstehcen geyler konugmak igin
gizli bulugma) sözünü de vermefin; taz
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kr[nmrg olan bekleme süresi sona ere-
ne de§in de nikäh krynraya kalkrgmayrn.

§unu da bilin ki, Allah, gönüllerinizde ola-
nt bilir. O halde Allah'tan (Onun azabrn-
dan) sakrnrn ve bilin ki, Allah, öafü/dur
(gok ba§qlayrcrdrr), Halim'dir (cezalarr
vermekte hig acele etmeyendir).

236. Kendilerine henüz dokunmadr§r-
nrz veya onlar igin bir mehir (baghk) be-
lirlemedi§ini z l<arlarntz bogayacak olur-
sanrz, size mehir sorumlulu§u olmaz. Bu
durumda da onlan yararlandrnn. Varhklr
olan, varh§rna göre, yoksul olan da, duru-
muna göre islam örfüne uygun olarak on-
lan yararlandrrmahdrr. Bu, laykryla iyilik-
sever olanlar igin bir gegit haktrr.

237. E§er bir mehir de belirleyerek
ni!«ählamrg oldu§unuz kanlannrza dokun-
madan onlan bogayacak olursanrz, igte o
belidedi§iniz mehrin yansr onlanndrr. Me-

§er ki, o kadrnlar bunu size ba§rglamrg ol-
sunlar, ya da nikäh akdi elinde olan veli,
bunu ba§rglamrg olsun.(Yahut kocasr, di-

§er yansrnr da ona ba§rglamrg olsun.) Ba-

§rglamanrz ise, tialwäya daha yakrndrr.
Aranrzda iyilik yapmayr da unutmayrn.

Qünkü güphe siz Allah, yapmakta olduk-
lannrzr hakkryla görmektedir.

(234) Olümden sonraki beldeme süresinin (iddetin)
dört ay on gün olmasr, kendisiyle cinsel iligki ger-
geklegmemig olan kadrnlar igin de gegerlidir. Qün-
kü, ölümden sonraki bekleme süresinin bu denli
uzun olmasr, aynr zamanda eski kocaya saygr du-
yulmas ve ailenin aosrnrn paylagrlmas igindir.

Baz riväyetlere gore ölümden sonra da olsa, hami-
le kadrnrn bekleme süresi, do§urmasryla sona eler.
Talak 4. äyet de buna delilgö§elilmigir. Ancak bu
gönige göre, ölümden sonraki beklemede (iddetde)
de, di§erleri gibi, yalnrz, nesepleri korumak amact
gözetilmig olur. Oysaki amag yalnrz bu olsa, kendF
siyle cinsel iligkigergeklegmemig kadn i$n ölüm id-
deti gerekmezdi.

BAKARA SURESI
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Hz. Alive ibniAbbas'tan (R.) gelen riväyete göre
ise, kocas ölen kadrn hamile ise, onun bekleme sü-
resi, dört ay on gün ile do§urmasrndan en uzun ola-
nr gegerli olur.

(235) öümden sonra bekleme süresi iginde üstü
kapal olarak evlenme teklifinde bulunmasrnda, ör-
ne§in "Ben de evlenmek istiyorum da... Benim de
bir kadrna ihtiyacrm var da. . . Ben de Saaliha bir ka-
drnrn, bana nasip olmasrnr istiyorum da... Sen gok
güzel bir hanrmsrn... Senin taliplerin gok olur." gibi
ifadeler kullanmasrnda bir sakrnca yoktur.

Ancak ric'i olarak boganmq (bekleme süresi igin-
de kocasrnrn rücü hakk olan) kadrna, kocasrndan
bagkasrnrn, üstü kapal olarak da evlenme teklifin-
de bulunmas haramdrr.

Bäin olarak boganmq (kadrnrn, muvafakati olma-
dan kocasrnrn rücü hakk olmayan) kadrna bekle-
me süresi iginde, üstü kapa[ olarak evlenme tekli-
finde bulunmanrn cäiz olup olmadr§r konusunda ise
gönig aynh§r vaßa da, özellikle gocuklu kadrnlara
bu teklifin asla yaprlmamas gerekir.

Ric ive Min bogamalar, 232. äyetin agrklanmasrn-
da anlaülmqür.
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238. Namazlan ve özellikle Orta Namazr
hakkryla (islam'a göre) kr[n ve Atlah'a bo-
yun bükerek (hugü iginde, süküt ederek,
kunüt duasrnr okuyarak) ayakta namaza
durun.

239. Ancak e§er (dügman, yrrtrcr hayvan,
sel gibi bir tehlikeden) korkacak olursanrz,
arfik yaya veya binekli olarak seyir halinde
(Krble'ye do§ru olsun veya olmasrn) na-
maz klrn. Sonra güvenli§e kavugtu§unuz
zaman, artrk Allah, size bilmedi§iniz na-
mazr nasrl ö§rettiyse öyle namaz krlarak
Allah'r anrn. (Yahut Allah'a hakkryla gük-
redin.)

240. Sizden ölüp de, arkalannda kanlannt
brrakacak olan kimseler, kanlannrn, evle-
rinden gkanlmadan bir yla de§in, nafaka-
lannrn ve giyeceklerinin mirastian sa§lan-
mastnr ölümlerinden önce vasiyet etsinler.
Bu arada eöer o kadrnlar kendiliklerinden
grkrp gidecek olurlarsa, artrk kendileri hak-
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krnda islam örfüne uygun olarak yaptkla-
n geylerden dolayr size (ölünün velilerine,
yetkililere) higbi r vebäl yoktu r. Zaten Allah,
Aziz'dir (yegäne galiptir), Hakfm'dir (bütün
hükümterinde hikmet, fayda bulunandrr).

241. Bütün boganmrg kadrnlara kocalan
tiarafrndan, islam örfüne uygun (imkän öl-
güsünde) bir mali'yardrm yaprlmahdrr. Bu,
takväyr gözetenler üzerine bir gegit haktrr.

242. Allah, äyetlerinisize igte böyle agrkh-
yor. Umulur ki, akfinzr kullanrrsrnrz.

243.Ey Muhammed! O kimseled görme-
din (görmüg gibi bilmedin) mi ki, onlar,
ölüm kokusuyla yurtlanndan grkrp kag-
m.qlardr. Bunun üzerine, Allah, onlara:
"Olün!" buyurmugtu. Sonra da onlan di-
riltmigti. Hig güphesiz Allah, insanlara kar-
gr pek lütufkärdrr. Ancak insanlann go§u
yine de gükretmezler.

24.Hemde, Allah yolundasavagtn ve bi-
lin ki, Allah, kugkusuz Semldir (her geyi

hakkryla igitendir), Alim'dir (her geyi hak-
kryla bilendir).

2t15. Kimdir o ki, (yok mu) Allah'a güzel
bir borg verecek (he!äl olan mahnt gönül
hoglu§uyla, ihläsla Allah yolunda harcaya-
cak); buna kargrfik Allah da, onun verdi§i-
ni kendisi igin kat, kat arttrracak? Darltk da
veren Allah'trr; bolluk da veren Allah'ttr ve
siz ancak Ona döndürüleceksiniz.

(238) Eglerin ve gocuklann hukukunu konu eden
äyetlerarasnda namazla ilgili bu äyetin zikredilme-
sinin sebebi 9u olabilir: Korumaya muhtag olan ge
cuklann ve kadrnlann hukukunu tam olarak gözet-
mek igin gk srk nefis muhasebesi yaptlmaldr. Ve
en etkili nefis muhasebesi de, hugü iginde kltnan
namazla olur. Zaten Kuian'da nafllp";za bu denli
ehemmiyet verilmesinin sebebi de budur.

Ayetin metninde "salät-r Vusta" diye gegen ve na-
mazlarn en faziletlisi ve Orta Nama/ anlamtna

gelen namazn hangi namazoldu§u konusundage-
gitli riväyetler vardrr. Bu namazrn, Sabah namaz,
Ö§b namaz, ikindi namazr, A§am namazr, Yat-
sr namazr, beg vakit namazlann tiamamr, cemaat
namazt, Cuma namazr, Korku namazt, Ramazan
Bayramr namaa, Kurban Bayramr namaz,Vitirna-
mazr, Kugluk namazr oldu§una dair riväyetler varsa
da, Sabah veya ikindi nama;a oldu§una däir olan
riväyeüer daha lazladr.

imam §äfii bu namazrn Sabah namazr oldu§u-
nu ve äyetin mehindeki "kaanitin" kelimesinin de,
*kunüt duasr okuyanla/' anlamrnda oldu§unu söy-
lemigir.

Baz riväyeüere göre ise, önceleri baz Müslüman'lar,
namazda konuguyorlardr. igte Ou äyet, namazda
konugmay yasaklamqtrr. Buna göre äyetteki "l€-
anit' kelimesi, "susaralC' anlamrndadrr.

(2t13) Bir riväyete göre bu olay, lraKta Vas[ (Bas-
ra ile Küfe arasnda) yahnlannda gergeklegmig.

Binlerce insan, ülkedeki salgrn hastalrktan kagarak
bagka bir yere yerlegmiglerve orada öldükten son-
ra mucize olarak, bir peygambelin duasryla tekrar
diriltilmiglerdir.

Mtrc2eye inanmayanlar igin bu olay, bölgedeki pet-
rol ve do§algazdan zehirlenmek ve sonra da ayF
mak geklinde de izah edilebilir.

Di§er bir riväyete göre ise, isnil O§ullan'ndan bazr-
lan, salgrn hastahktan kagp bir vahaya yedegmig-
ler ve orada duyduklan korkung bir sesten ölmü§-
ler. Sonra, mucize olarak, Hzkil (Hazkryal) Pey-
gamberin (S.) duasryla tekrar diriltilmiglerdir.

Mrcizeye inanmayanlar igin bu olay da, yldrnm
garpmasryla izah edilebilir.

BaSka bir riväyete göre ise, bunlar, israil
O§ullarr'ndan bir kavim idi. Bunlar cihada ga§tnltn-
ca, ölüm kokusuyla kagmqlardr. Bunun üzerine Al-
lah (C.) da, onlann canlannr dmq ve sonra onlan
tekrar hayata döndürmü§tü.

Babil krah Buhtenassar, MÖ.586 yrhnda Kudüs
üzerine yürüdü§ü zaman, Hazkryal Peygamber
(S.), israi O§ullarrnr, cihada ga§rrmrgtr. Onlar ise
savasmayrp esir olmay ye§lemiglerdi.
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2ß. Ey Muhammed! Görmedin mi (gör-
müg gibi bilmedin mi) ki, Musa'dan son-
ra israil O§ullan'ndan o ileri gelenler, bir
zaman peygamberlerine gunu demigler-
di: "Bize bir hükümdar gönder de, onun
kumandasrnda Allah yolunda savagahm!"
Peygamberleri demigti ki:'Ya savag üze-
inize yazfi (faz krlrnrr) da savagmazsa-
ntz?.." Onlar demiglerdi ki: "Biz, hem yur-
dumuzdan grkanlmrg, hem de evladrmrz-
dan ayrr dügürülmüg iken, Allah yolunda
ne diye savasmayahm?" Sonunda savag
onlann üzerine yazr[nca, onlardan pek
azr harig, di§erleriyüz gevirmiglerdi. Allah
da, zalimleri gäyet iyi bilmektedir.

247. Peygamberleri de onlara demigti ki:
"Kugkusuz Allah, Talüt'u sizin igin hüküm-
dar olarak göndermigtir." Onlar demigler-
di ki:'0, bize nasrl hükümdarolabilir? Biz,
hükümdarl(a ondan daha läyrkrz. Hem
ona genig bir servet de verilmemig." Pey-
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gamberleridemigti ki: "Onu sizin üzerini-
ze hükümdar olarak Allah segmis ve ona
ilimde ve cisimde (bedende) üstünlük, ge-
niglik vermigtir. Hem de Allah, hükümdar-
l§rnr diledi§ine verir. Talen Allah, Väsi'dir
(rahmeti, gok genigtir), Alim'dir (her geyi
hakkryla bilendir).

2t8. Yine, Peygamberleri onlara demig-
ti ki: 'Talüt'un hükümdarll§lntn alämeti, o
Tabüt'un (Kutsal Sandr§rn) size gelmesi-
dir. Onun iginde, Rabb'inizden birsükünet
vesilesi olan Tevrat ile Musa'gillerin ve
Harun'gillerin blraktrklanndan kalanlar
vardrr. Bu Tabütu melekler taglyacaklar-
drr. (ona refakat edeceklerdir.) E§er iman
etmig kimseler iseniz, igte bunda sizin igin
hig güphesiz büyük bir alämet vardrr."

(2rt6) Musa Peygamberden sonra israil O§ullarr'na
göndedlmig olan peygamber, Yuga bin Nun bin Ef-
raim bin Yusuf (S.) idi. Di§er bir riväyete göre, bu
peygamber, Yakup Peygamberin o§lu Lavi'nin so-
yundan §em'un idi. Bir di§er riväyete göre ise, bu
peygamber, Egmoilidi.

Riväyetlere göre, Amalika halk, Calüt adrndabzor-
ba hükümdann yönetiminde Mrsu ile Filistin arastn-
da Akdeniz sahillerinde yagryorlardr. igte bu Amali-
ka, israil O§ullarr'na saldrnp yuillannr isgal etmi§-
ler; gocuklannr esir almrglar; israil O§ullan'nr vergi-
ye ba§lamrglar ve Tevratr da ellerinden ahp gotür-
müglerdi.

(247) israil O§ullarr'nda peygamberli§in, Yakup
Peygamberin(S.) €lu Lavi'nin soyuna, hükümdar-
h§rn da, Yahüz soyuna mahsus oldu§una inanrlrr-
dr. Hz. Davuud ile Hz. Süleyman (S.) da, Yahüz so-
yundan idiler. Talüt ise, bu iki koldan da de§ildi; o,
Yakup Peygamberin o§lu Bünyamin evladrndan idi.

(2481 Hz. Musa, Tevrat'r Tabutun igine koyuyor-
du ve sav.aglarda Tabutu askerin önünde bulundu-
ruyordu. lsrail O§ullarr, Tabut'tan moral ve c€saret
ahyorlardr. Hz. Musa, vefat eüikten sonra da israil
O§ullan'nda bir anlagmazfik vaki oldu§unda onlarrn
älimleri, Tabut'tan Tevrat'r Ekanp onunla hükmedi-
yorlardr ve yine savaglarda Tabufu askerin önün-
de bulundurup dügmanlanna karg bunu zafervesi-
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lesi sayryorlardr. Daha sonra israil O§ullan, Allah'rn
emirlerine isyan edip Tevhid inansndan sapmayia
ve bozgunculuk yapmaya bagladrlar. Allah (C.) da,
Amalika kavmini onlann bagna musallat etti. Ama-
lika'hlar, onlan yenip Tabut'u da ellerinden almrg-
lar ve onu Sdtünip tuvaleüerini yapt*lan yere koy-
muglar. Sonra Talut hükümdar olmug. Tabutun bu-
lundu§u yere tuvaletini yapan Amalika'hlar da, bir
amansrz hastal(a yakalanrp ötiyorladr. Nihäyet
onlar, bunun sebebinin, Tabufa yaptrklan saygtstz-
hk oldu§unu anlamrglar ve Tabut'u Talüta gönde-
migler.

Hz. Musa ile Hz. Harun (S.) ailesinin braktklann-
dan kalanlar, ilk Tevratrn yazrh oldu§u levhala-
rrn krnk pargalan, Hz. Musa'nrn asäsr, elbisesi ve
Tevrafrn bir ksmr idi.
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249. Sonunda Talüt, (savagmak igin) as-
kerleriyle birlikte (Kudüs'ten) aynhnca, as-
kerlerine demigti ki:'Allah, sizibir rrmakla
srnayacaktrr. O zaman, her kim o rrmak-
tan igecek olursa, artrk o, benden de§il-
dir; her kim de, onun suyunu hig tatmaya-
cak olursa, igte o, bendendir. Ancak eliy-
le bir avug igenler müstesna." Sonra pek
aztharig, hepsio rrmaktan igmiglerdi. So-
nunda Talüt ve beraberindeki mü'minler,
o rrma§r gegince, o rrmaktan igenler göy-
le demiglerdi: "Bu gün bizim Calüt'ave as-
kerlerine kargr koyacak gücümüz yoktur."
Allah'a mutlaka kavugacaklanna inanan-
lar (o rrmaktan su igmeyenler) ise, gunu
söylemiglerdi: "Nice sayrca az birlikler, sa-
yrca gok birlikleri Allah'rn izniyle yenmig-
lerdir. Allah da, sabredenlerle beraberdir.

250. Onlar, Calütve askerleriyle kargr kar-
grya geldiklerinde de gunu demiglerdi: "Ey
Rabb'imizl Sen bizim üzerimize sabrr yaö-
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drr, ayaklanmrzr sabit klve käfirler kavmi-
ne karyr Sen bizi muzaffer eyle!"

251. Sonunda mü'minler, käfirleri Allah'rn
izniyle bozguna u§ratmrglar; Davud da,
Calüt'u öldürmügtü; Allah da, Davud'a
hem hükümdarhk, hem de hikmet (pey-
gamberlik) vermigti; aynca diledi§i ilimler-
den de ona ö§retmigti. E§er Allah, insan-
larrn bir krsmrnrn gerrini di§erleriyle orta-
dan kaldrrmamrg olsaydr, yeryüzünün dü-
zeni mutlaka alt üst olurdu. Ancak Allah,
bütün älemlere kaqr lütufl«ärdrr.

252. igte bunlar Allah'rn äyetleridir. Biz
bunlan sana hak olarak okuyoruz. Hig
kugkusuz sen de, Allah tarafrndan gönde-
rilmig peygamberlerdensin.

78

hüküm sürdü ve peygamberlikyapü. Onun dönemi,
israil O§ullan igin tam bir refah devri oldu. Hz. Sü-
leyman, Kudüs'te Mescid-i Aksa'y inga etti. Ancak
Hz. Süleyman'rn vefiatrndan sonra ülke, tam bir kar-
gagaya süniklendi. israil O§ullart'ntn, Filistin'de kur-
duklan birlik, MO. 930'larda lsrailve Yahuda olmak
üzere ikiye aynldr.

Tevhid inancrnr brrakrp girke dügen isnail'in, Filis-

tin'deki hakimiyeti, nihäyet MÖ.705 yrhnda Asur
kral 2. Sargon trarafrndan kaldrnldt. Sonra Ba-
bil kral[§r büyük geligmeler gösterdi. Babil kral 2.
Nabukodonosor (Buhtenassar), Asur devletini yk-
tr ve kendisine vergi vermeyi kabul etmeyen Ya-
hudi kralh§r üzerine yürüdü ve kral de§igtirdi. An-
cak yeni kral da, Mrsr ile ittifak tapmak isteyinc€,
trlÖ. sgs'oa ikinci kez Kudüs üzerine yürüdü ve
kral ile o§ullarrnr öldürdükten sonra geng ve okur-
yazar olan Yahudi'leri esir olarak Babil'e götürdü.
Bu sürgün dönemi 70 yrl sürdü. israil O§ullarr'nrn
Babil esareti, Pers krah Keyhusrev'in MO. 539'da
Kudüs'ü almasryla sona erdi.

BAKARA SURESI

(251) Riväyetlere göre, Davud'un babas iga da,
yedi oglu ile beraber Talüt'un ordusunda bulunu-
yordu. Davud, bu kardeglerin en kü9ü§ü idi. Bu sa-
vagta Calüt, savas meydanrnda teke tek dövüg-
mek igin er istemigi. Kimse de kargsrna gkmamrg-
tr. ige bu srada Davud, kardeglerine: 'Yahu, igi-
nizde gu sünneßize kary gkacak kimse yok mu?"
deyip onun kargsrna gkmak istemisti; ancak kar-
degleri ona engel oldmuglardr. Bunun üzerine Da-
vud, kardeglerinin bulundu§u cepheden aynhp bag-
ka bir cepheye gegmigt.. O srrada Talüt da, oraya
gelmig; askerleri savasmaya tegvik ediyordu. Da-
vud da, ona: "§u sünnetsizi öldürecek kimseye ne
ödül vereceksin?" demigti. Talüt da:'Onu hem k-
zmla evlendirece§im, hem de ülkemin yansrnrn
idaresini ona verece§im' demigti. Bunun üzerine
Davud, Calüt'un kargsrna gkmq ve sapanla attr§r
taslarla Calüt'u öldürmügtü. Talüt da, Davud'a ver-
di§i sozü yerine getirmigi. Sonra Talüt öldünilmüg
ve Davud'a hem peygamberlik, hem de hükümdar-
hk verilmigti. Hz. Davud'dan önce israil O§ullarr'nda
hem hükümdartk, hem de peygamberlik bir gahrs-
ta hig toplanmamqt, ilk kez bu, Hz. Davud'a na-
sip oldu.

Calütu öldüren Hz. Davud, MÖ.. 1025-974 yllann-
da hem bir peygamber, hem bir kral olarak siyasi
otoriteyi kurdu ve Kudüs'ü ibranidevletinin merke-
zi yaptr. Hz. Davud'un vefattndan sonra yerine ge-
gen o§lu Hz. Süleyman da, MO. 97+931yllannda
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253. igte Biz, bu peygamberlerin kimi-
ni kimine üstün klldrk. Onlardan, kimiyle
Allah konugmug; kimisini de derece der-
ce yükseltnigtir. Meryem o§lu isa'ya da
agrk mucizeler verdik ve onu Rahu'l Ku-
düs (Cebräil) ile destekledik. E§er Allah,
(icbäriolarak) dilemig olsaydr, o peygam-
berlerden sonra gelenler de, kendilerine
bunca agrk deliller geldikten sonra bibir-
leriyle savagmazlardr. Ancak onlar yine
de birlcirleriyle ihtilafa dügtüler. Böylece
onlardan kimi iman etti; kimi de inkär etti.
Yine Allah (icbäri olarak) dileseydi, onlar
birbirleriyle savagmazlardl. Ancak Allah
diledi§ini yapar.

2il. Ey iman etmig olanlar! Ahg-verigin
de, dostlu§un da, gefaatin de olmayaca§r
kyamet günü gelmeden önce, size nzrk
olarak bahgetti§imiz mallardan hayrr yo-
lunda harcayrn. Käfirler ise, zalimlerin tia

kendileridir.
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255. Allah O'dur ki, Kendisinden bagka
tann yoktur. O, Hayy'dir (ezeli ve ebedi'
hayat ile her zaman diridir); Kayyüm'dur
(bütün yaratrlmrglan bizzal idare eden,
gözetip koruyandrr). Onu ne uyuklama tu-
tar, ne de uyku. §u göklerde ve bu yer-
de ne varsa hepsi yalnrz Onundur. Onun
izni olmadan huzurunda kim gefaat edebi-
lir!O, yaratrlmrglann önlerinde olanlan da,
arkalannda olanlan da (kendilerinden ön-
cekileri de, sonrakileri de, bu dünya igle-
rini de, öbür dünya iglerini de, yaptlklarr-
nr da, yapacaklannr da, idräkettiklerinide,
etmediklerini de) bilir. Onlar, Onun ilmin-
den diledi§inden bagkasrnr da kavraya-
mazlar. Onun Kürsisi (Kürsisinin kendi-
si, ilmi, hükümranh§l) gu göklerive bu yeri
kugatmrgtrr. §u göklerive bu yeri koruyup
gözetmek de, Ona a§rr gelmez. Aliyy (yü-
celer yücesi) ve Azim (ulular ulusu) olan
da yegäne Odur.

256. Dinde zorlama yoktur. iman ile kü-
ftir (do§ru yol ile e§riyol) birbirinden apa-
grk aynlmrgtrr. Artrk her kim ta§utu (gey-
tanr, putlan, bätrltannlan, sadece Allah'a
tapmaya engel olmaya gahganlan ) ta-
nrmayrp da, yalnrz Allah'a iman edecek
olursa, artrk o, gergekten kopmak bilme-
yen sa§lam bir kulpa tutunmug olur. Allah
da, Semldir (her geyi hakkryla igitendir),
Alflm'dir ( her geyi hakkryla bilendir).

(25i1) Hz. isa'ya verilmig olan agrk delillerin ne ol-
duklan konusunda gunlar söylenmigtir: Hz. isa'ya,
öüyü diriltmek, anadan do§ma kör olanrn gözünü
agmak, cüzamlryr iyi etmek ve gaipten haber ver-
mek gibi mucizelerin verilmesi. Ona incil'in vahiy
edilmesi.

Ruhu'l Kudüs'ün ne oldu§u konusunda da gunlar
söylenmigir: Ruhu'l Kudüs, Hz. isa'nrn ruhudur.
Onun ruhunun, mukaddes olarak vasflandrnlmasr,
izelve geref igindir. Ya da Hz. isa'nrn ruhu, erkek-
lerin sulbüne ve ädet gören l<adrnlarrn rahmine düg-
medi§i igin mukaddes olarak vasrflandrnlmrgtr. Ya-
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hr.rt Ruhu'l Kudüs, Cebdil'dir. Yahut incil'dir.

Ayette yalnrz Hz. isa'ntn bu gekilde zikredilmesi,
Yahudi ve Hrristiyan'lann, onun hakktndaki, ifrat ve
tef ritlerini reddetmek igindir.

Dere@, derece nikseltilmig olan peygamber, bi-

zim Peygambe/imizdir. Bu gekilde müphem ola-
rak ifade edilmesi, onun santnt yticeltmek ve bir de,
onun bu hususta tek isim olup tayine gerek olmadt-

§rnr zrmnen bildirmek igindir. Yahut bu peygamber,
ibranim peygamberdir. Yahut idris Peygamberdir.
Yahut britün Ulü'lAzim peygambederdir (S.).

(255) iginde, Kürsizikrcdildi§i igin bu äyete Ayetü'l
Kürsi denilmektedir. Küsi, hükümdarlan n otuduk-
larr taht demektir. Burada Kürslden neyin kastedil-
di§i konusunda sunlar söylenmigtir: Kürsi Allah'tn
ilmi veya hükümranl§t demektir. Kürsl, A§tn
önünde yedi Sema'y kugatmq bir cisimdir. Kürsi
yedi Felek'i kugatmrg olan sekizinci Felektir. Kürsi
Yüc€ Ar§'tr.

Riväyet edilen bir hadiste Peygambe/imiz (S.),

Ku/an'ln en büyük äyetinin Ayetü'l Kürsi oldu§u-
nu buyurmugtur. Bunun faziletleri hakkrnda gok ha-
dis riväyet edilmigtir. Zira bu äyet, Allah'rn (C.) yüce
7ai ve nurlu sfatlan ile ilgili ana meseleleri iger-

mektedir.
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257. Allah, ffevhid imanr ile) iman etmig
olanlann velisidir (dostudur, yardtmctst-
drr); onlarr karanltktan aydtnh§a gtkanr.
Küfre saplanmrg olanlara gelince, onlafln
velileri de ta§üttur (Allah'a ortak kogtuklart
tannlardrr); onlan aydrn[ktan karanhklara
grkarrrlar. igte onlar cehennem yaränrdtr.

Onlar hep orada kalacaklardtr.

258. Görmedin (görmüg gibibilmedin) mi
o kimseyi (Nemrud'u) ki, Allah, kendisine
saltanat verdi§i igin (yahut Allah'rn nimeti-
ne gükretmesi gerekiken aksine ) grma-
np Rabb'ihakknda lbrahim ile tartrgmaya
girmigti.? Hani ibrahim demigiki: "Benim
Rabb'im Odur ki, hem diriltir, hem öldünir
(cisimlerde hem hayatr, hem de ölümü ya-
ratrr)." O demigti ki: "Ben de hem diriltirim,
hem de öldürürüm." ibrahim: "Pekiyi, güp-
he yok ki, Allah, güne$i do§udan getiriyor;
haydi, sen, onu batrdan getir!" deyince, o
käfir, gagrrrp kalmrgtr. Allah da (zulümde
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direnen), zalimler toplulu§unu hidäyete
erdirmez.

259. Yahut o kimse (Hz.Uzeyr veya Htz-
kryl Peygamber veyahut Hrzrr olarak bi-
linen Ermiya Peygamber) gibisini gör-
medin mi ki, evlednin duvarlan, gokmüg

olan gatrlarr üzerine yrkrlmrg bir kente
(Nabukodonosoiun yrktr§r Kudüs'e) u§-
ramrgr da demigti ki: 'Allah, ölümünden
sonra bunu nasrl diriltecek (ihya edecek)
acaba!" Bunun üzerine Allah, o kimseyi
(gergekte veya uykusunda) öldünip yüz
sene ölü brrakmq; sonra tekrar diriltmig-
ti (hayata döndürmügtü). Allah (bir melek
vasrtasryla) ona demigti ki: "Bu durumda
ne kadar kaldtn?" O, demigi ki: "Bir gün
veyahut bir günden az!" Allah, ona demig-
ti ki: "Hayr, yüz sene böyle kaldtn. Oyle
iken, sen o yiyece§ine, igece§ine bak, hig
bozulmamrg! Birde, gu ege§ine bak (ba§-
ladr§rn gibi duruyor). Biz seni insanlara
bir ibret klmak istedik de, onun igin böy-
le yaptrk. Bir de, o (diriltilmelerine taaccüp
etti§in) ölülerin (yahut kendiege§inin) ke-
mikledne bak, onlan nastl bir araya geti-

rip üst üste koyuyor, sonrcl onlara nasll et
giydiriyoruz!" Sonunda Allah'tn her geye

Kaadiroldu§u (mügahede ile) o kimse igin

apagrk belirince, demiqti ki: "Ben, (müga-

hede ile) biliyorum ki, Allah, gergekten her
geye Kaadirdir."

(258) Hz. ibrafrim (S.) krssasrnm tafsilatr Enbiyä ile
Säffät sürelerinde zikredilmektedir.

(259) Riväyet olunuyor ki, israilO§ullafl, bozguncu-
luk, azgrnlk ve zorbahk yapmakta haddi agtnca, AF
lah (C.) da onlara Babil hükümdan Buhtenassa/t
musallat etti. Buhtenassar, büyük bir odu ile isra-
il O§ullarr üzerine yürädü ve Suriye, ÜrOtin, finstn'i
alrp Kudüs'ü tarnamen lahrip etti. Buhtenassar,
israil O§ullarinrn ügte bidni öldürdü; ü$e birini
de yurtlannda buakt ve ü$e birini de esir olarak
Babil'e gÖtürdü. Bu esirleryüz bin o§lan idi. Bir ks-
mr ergenlik ga§rnda, bir ksmt daha kägük idi. Buh-
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tenassar, bunlan kumandanhnna da§rttr. igte Hz.
Uzeyr de, bu esirler arasrnda bulunuyodu. Nihäyet
70 yrlhk esaret döneminden sonra Pers krahnrn Ba-
bil'lileri yenmesi ve israil O§ullarr'nr seröest brak-
masr üzerine Hz. Uzeyr, ege§inin srtrnda Kudüs'e
geldi. Gördü§ü manzara gok korkungtu. ige Ou

äyet tamamen harabeye dönmüg olan Kudüs'ün
halini anlatmal<üadrr. Sonra Pers hükümdarlanndan
Yugeku, gelip Kudüs'ü otuz sene iginde yeni bag-
tan imaretti.

Riväyet olunuyor K, Hz.Uzeyr, Tevratrn tiamamr-
nr halka ezbere okuyunca, bazlan:"Uzeyr, Allah'tn
o§ludu/' dediler.
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262.O kimseler ki, mallannr Allah yolunda
harcarlar, sonra harcadrklannrn arkasrn-
dan onlann bagrna kakmazlar, günülerli-
ni de incitmezler, o kimselere Rable/i ka-
trnda özel mükäfatlarr vardlr; onlara kor-
ku da yoktur; onlar üzüntü de gekecek de-

§itlerdir.

263. Dilenen kimseye tath bir söz söyle-
me ve (rsrannr) ba§rglama, gönül krrmak-
la sonuglanan bir sadakadan daha hayrrll-
drr. Zaten Allah, öaniyy'dir (higbir geye ih-
tiyacr yoktur), Halim'dir (ceza vermekte
aceleci de§ildir).

264. Ey(Ievhid imanr ile) iman etmigolan-
larl Sadakalarntzt baga kakarak ve gönül
inciterek boga grkarmayrn. O kimse gibi ki,
Allah'a ve ährret (kryamet) gününe inan-
madr§r halde gösterig igin mahnr insanla-
ra harcar. igte böyle bir kimsenin durumu,
üzerinde biraz toprak bulunan düz bir ka-
yanrn durumuna benzer ki, ona sa§anak
bir ya§mur isabet etmig de, onu glrrlgrp-
lak düz bir kaya olarak brrakmlgtr. Öyete-
ri gahgmalanndan higbir sonug elde ede-
mezler. Allah da, (akllannrve hür iradele-
rini do§ru kullanmayan, inatgr) käfirler top-
lulu§unu icbäri olarak) hidäyete erdirmez.

(260) Bu olay ve benzerlerinde Allah'rn (C.), bazr
peygamberlerin, ilmü1| yakryn derecesindeki bilgi-
sini (delillerle häsrl olan kesin bilgisini), aynü'l ya-
kryn derecesindeki bilgiye (mügahede ve kegifle
häsrl olan daha rahatlatlcr kesin bilgiye) dönüstür-
mek igin, onlara bunu göstermesi, gergek hayatta
da olmug olabilir; älem-i misalde de olmug olabilir.

Riväyetlere göre bu dört kug, tavus, horuz, karga,
grivercin veya kerkenez idi.

Baz älimler göre, özellikle bu dört kugun tayin ediF
mesinde gu igaret vardrr: Nefsi ebedigüzel bir ha-
yatla yasaünak igin, ancak, tavusun vasrflarr olan
gehvetleri ve süsleri, horozun vasrflarr olan saldtr-
ganh§r, karganrn vasrflarr olan pis nefsi ve uzun
umudu, g[ivercinin vasflan olan kabarmayr ve geh-
vet dügkünlü§ünü öldürmekle mümkün olabilir.
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260. Bir zaman da ibrahim demigti ki:
"Ey Rabb'im! Bana göster: Ölüleri nasrl
diriltiyorsun?" Rabb'i demigti ki: 'Yoksa
inanmadrn mr?" ibrahim demigti ki: "Ha-
yrr, inandlm; ancak kalbimin daha da ra-
hatlamasr igin..." Rabb'i demigti ki:'Öy-
leyse dört tane kug alda, onlan kendine
ahgtrr (yahut onlan pargalara ayrr); son-
ra her bir da§tn bagrna onlardan bir par-
ga brrak; sonra onlarr ga§rr; onlar, koga-
rak sana gelirler. §unu da bil ki, Allah, ger-
gekten Aaiz'dir (yegäne üstündür, galip-
tir), Hakän'dir (bütün iglerinde hikmet sa-
hibidir).

261. Mallannr Allah yolunda harcayanla-
nn durumu, o tohumun durumuna ben-
zer ki, yedi bagak birden bitirmig (vermig);
her bir baga§rnda da yüz dane vardrr. Al-
lah, her diledi§ine de kat, kat artilrlr. Zalen
Allah, Väsi'dir (lütfü pek genigtir), Ali'm'dir
(her geyi hakkryla bilendir).
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den grkarttrklanmzrn helällerinden, iyile-
rinden hayra harcayrn ve size verildi§inde
göz yummadan almayaca§rnrz kötü malt
hayra harcamaya kalkrgmayrn. §unu da
bilin ki, Allah, gergekten öaniyy'dir (higbir
geye muhtag de§ildir), Hamid'dir (her öv-
güye yegäne layrk olandrr.)

268. $eytan sizi yoksullukla korkutur ve
size cimril§i (yahut günahlan) emreder
(telkin eder); Allah ise, size katndan bol
ba§rglama ve lütuf vaat eder. Zaten Allah,
Väsi'dir (lütfu genigtir), Alim'dir (her geyi
hakkyla bilendir)

269. Allah, hikmeti (uygulanan faydalr bil-
giyi ya da aragtrrma ile elde edilen bilgi-
yi ve güzel uygulamay) diledi§ine verir.
Kime de hikmet verilirse, igte ona gergek-
ten gok hayrr verilmig olur. Yine de, ancak
gergek akrl sahipleri dügünüp ö§ütten fay-
dalanrrlar.
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26!i. Allah'rn nzasrnr kazanmak ve iman-
larrnr pekigtirmek (yahut lslamlannr tasdik
etmek ve mükäfatrnr ummak) igin malla-
nnr hayrr yolunda harcayanlartn durumu
ise, yüksek bir düzlükte bulunan bir bah-
genin durumuna benzer ki, ona bol ya§-
murya§mrg da, melruelerini iki kat vermig.
Ona bol ya§mur ya§masa da, mey've ver-
mesi igin bir gisenti bile yeter. Zaten Allah,
bütün yapüklannrzr hakkryla görmektedir.

266. Sizden biriniz azu eder mi ki, alttn-
dan rrmakhr akan, hurma ve üzüm aüae
lanyla dolu, her gegit merye yetigen bir
bahgesi olsun da, bakma muhtag gocuk-
lan varken de, kendisine ihtiyarllk göksün,

derken o bahgeye iginde ateg bulunan bir
kaslrga isabet etsin de, hepsi yanlp yok
olsun! igte Allah, size äyetlerini böyle agrk-
lar. Umulur ki, dügünüp ibret altrstntz.

267. Ey fievhid imanr ile) iman etmig

olanlar! Kazandrklannztn ve sizin igin yer-
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äl0.Hayr olarak da, adak olarak da her ne
verecek olursanrz, igte Allah, onu mutlaka
bilir. Zalimlerin ise, hig yardrmcrlan yoktur.

271.E§er o (faa olmayan) sadakalarr aglk-
tian verecek olursanrz, igte bu ne iyi! Ancak
onu gizler ve yoksullara verecek olursa-
nrz, ige bu sizin [in daha hayrrhdrr. (Ze]<ät
gibifaz olan sadakalar ise, yalnrz yoksulla-
ra verilir ve agktan verilmesi daha faziletli-
dir.) Allah da, (bu sebeple) günahlannran
bir klsmrnr örter. Allah, b[itrin yaptlklanntz-
dan da hakkryla haberdardlr.

272.Ey Muhammed! insanlarr hidäyete er-
dirmek, senin üzerinevazrte de§ildir (; sen
ancak do§ru yolu bildirmekle sorumlusun).
Fakat Allah, diledi§ini (akhnr ve hür iradesi-
nido§ru kullandr§r igin) hidäyete erdirir. Bir
de, hayrr olarak her ne harcayacak olursa-
nz, ige o kendiniz igindir. (Onun igin baga
kakmayn ve malln kötüsünü vermeyin.)
Yapaca§lnlz harcamalan da yalnz Allah rr-
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zasrnl kazanmak igin yapmahsrnrz. Haylr
olarak her ne harcayacak olursanz, kargrh-

§r da size tam olarak ödenirve siz hakszh-

§a u§ratrlacak de§ilsiniz.

273. Sadakalanntz (hayrr igin yapaca§rnlz
harcamalar), kendilerini Allah yoluna (ilim
ve cihada) adayrp da gegimleri igin yeryü-
zünde dolagamayan o yoksullara (Suffe
yaränrna) olsun. Bilmeyenler iffetlerinden
(a§rr bagh durduklanndan) dolayr onlarr
varhkh sanrrlar. Sen ey peygamberim (ya-
hut onlara balon herkes) onlan simalann-
dan (zayf ve perigan olmalanndan) tantr-
srn. Onlar, rsrar ederek (veya etmeyerek)
insanlardan birgey istemezler. Yine, siz ha-
yrr olarak her ne harcayacak olursanz, igte
Allah onu mutlaka bilmektedir.

274.O kimseler ki, mallannl geoe, gündü2,
gizli, agk, haylr yolunda harcarlar, igte on-
lar igin Rab'leri katnda mül«äfatlan vardrr.
Onlar igin korku da yoktur; onlar üzülecek
de de§illedir.

(2ß) Bir dväyete gore bu yoksullar, gazave cihat ile
meggul olup ticaret ve kazang i,gin yeryüzünde dola-
gamayan yoksullardlr.

Di§er bir dväyete göre, bunlar Suffe Ehli denilen pk-
sul Mühacirlerdir. Bunhnn sayl$ döil yüz kadadl.
Bunlar, Medine'de Peygambeiimizin(S.) Mescidi'nin
sofasnda yatrp kalkryor ve britün rrakitrerini ilim tahsi-
li ve cihat ile gegitiyodardr. Bu Sahabe, ayil zaman-
da bir gegit hazrr ktra olup d§man t2erine gffirilen
bütr.rn müfrezelere katdryorhdr.

(?4) Riväyet olunuyor ki, Hz. Ebu Bekir (R.), krrk bin
dinan sadafta olarak verdi. Bunun on binini gece, on
binini gündüz,.on binini agklan ve on binini de giz-
li olarak verdi. lste bu äyet, onun bu örnek harekeline
isaret etmeKedir.

DiSr bir rivayete göre ise, Hz. Ali'nin (R.) drirt dihemi
vardr. Bunlann birini gece, birini gündü2, birini agrktan
rre birini de giäi olarak sadal<a verdi. lgte bu äyet, bu
ömek fedakärtötna isaret etmektedir.

Bir diger dväyete göre ise, bu äyet savas igin at temin
eden rre maliyardmda bulunanlan anhtmaldiadrr.
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275. O kimseler ki, taiz yerler, onlar me-
zarlanndan, ancak seytan (cin) garpmrg
sersem (yahut geytanrn, garprp sersem-
letti§i) kimse gibi kalkarlar. igte bu, onla-
nn gergekten: 'ähm-satrm, trpkr faiz gibi-
di/' demelerinden dolayrdrr. Oysaki Al-
lah, ahm-satrmr helä|, faizi ise haram kl-
mrgtrr. Bundan böyle her kim, kendisine
Rabb'inden birö§üt erigirde, faize son ve-
recek olursa, artrk önceden aldr§r onun-
dur (yasak gelmeden önce aldrklannr geri
vermesi talep edilmez) ve onun hakkn-
daki hüküm Allah'a äittir (yahut o§üdü ka-
bul etti§i igin Allah, onun mül«äfatrnr vere-
cektir). Her kim de, yeniden faize dönecek
olursa, igte onlar o ateg yaränrdtr. Onlar
hep orada kalacaklardrr.

276. Allah, laizi (laizin kangtr§r mah) be-
reketsiz krlar; sadakalan (iginden sadaka
verilen mallan) ise bereketlendirir. Allah,
küfürde (haramlan heläl saymakta ) ve

günahta rsrar edenleri (Yahut megni ka-
zanca nankörlük eden kalpleri ve insanla-
nn mallannr faiz gibi gayri megrü yoldan
alan günahl«ärlan) ise asla sevmez.

277. O kimseler ki,( Allah'a, Elgisi'ne
ve Ondan gelenlere) iman ederler ve
(islam'rn emri olan) iyi igleriyaparlar; na-
mazr da klarlar; zekätr da verirler, onlann
mükäfatlan Rab'leri katrndadrr. Onlar igin
koku da yoktur; onlar üzülecek de de§il-
lerdir.

278. Ey ffevhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Allah'tan (Onun azabrndan) sa-
krnrn ve e§er gergekten mü'minler iseniz,
faizden geriye kalanr brrakn.

279. E§eryine de bunu yapmayacak olur-
sanrz, artrk Allah'a ve Elgisi'ne kargr savag
agtr§rnrzr bilin. Hem de e§er tövbe edip
faiz almal<tan vavgegecek olursanz, ana
mahnrz sizindir. Ne siz bagkasrna haksz-
[k etmig olursunuz, ne de bagkalan tara-
frndan haksrzh§a u§ratrlmrg olursunuz.

280. Bir de, e§er bordu darhk iginde ise,
eli genigleyinceye kadar ona süre verin.
Alaca§rnrzr sadakaya saymanrz (yahut
ona süre vermeniz) daha hayrhdrr. Bunu
bir bilseniz!..

281. Ve öyle bir günden saknrn ki, o gün
hepiniz Allah'a döndünileceksiniz; son-
ra herkesin kazandr§r kendisine tam ola-
rak ödenecek ve onlara haksrzhk edilme-
yecektir.

(275) "§eytan ve cin garpmasf ifadesi, halk arasrn-
da sara hastalan igin kullanilmaktadrr. Bu ifade, hal-
kn bu inancrnr tasdik anlamrnda de§il, fakat faiz yi-
yenlerin, kryametteki pedsan halini, halkrn anlaya-
bilece§i gekilde anlatmak igindir. Yoksa geytanlar
ve cinler, insanlan garpmazlar. Sara hastafi§r da,
di§er akrl hastahklan gibi ruhsal bir takm sebepler-
den kaynaklanmaktadrr. Bu hastalan, cinlerle iligki

Ctiz:3
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yönünden tedavi etmek iddiasr, islam drgrdrr.

islam, bir yandan zel«ät vermek gibi zorunlu olarak
ve sadaka vermek gibi gönüllü olarak maliyardrm-
lagmay emirve tegvik edeil<en, öte yandan da faiz
gibi emeksiz olarakve garesizlerin durumundan ya-
rarlanarak elde edilecek kazano da giddetle yasak-
lamaktadr.

islam'a ilk muhatap olan Arap'larda dinar (altrn lira),
Bizans sikkesi, dirhem (gümüg lira) de, Sasanisik-
kesi idi. Bu paralar, uzun tedavülden ve belki krs-
men da, sikke hatasrndan dolay a§rrhklannr koru-
madrklan igin, go§u kez tiane hesah ile de§il, fa-
kat tartr hesabr ile iglem göniyorlardr. islam dirhe-
mi ise, Hz. Omer (R.) hilafetinde (6ß4-6l4), Sasani
dirhemi tiazrnda 2.97 gr. olarak basrldr. Emevihü-
kümdan Muaviye döneminde (661- 680) ise, kulla-
nrlmakta olan Sasani taztndaki sikkeler üzerinde
bir takm de§igiklikler yaprldl. islam dinarr da Emevi
hükümdan Abdülmelik bin Mervan döneminde 695
tarihinde Bizans tiarzrnda ve AbdülmeliKin tasviri ile
ve Bizans parasr Solidus'a egit a§rrllrta 4.25 gr. ola-
rak basrldr. igte bundan dolayr bu Arap'larda tica-
ret, genellikle mal mübadelesi geklinde oluyordu.

islam gelmeden önce, Cahil[rye Araplarrnda zul-
mün her gegidi mevcut oldu§u gibi, kazangta da
higbir vicdan, insaf ölgütüne uyulmayrp insanlann
garesizli§inden alabildi§ine yararlanr[yordu. Böyle-
ce özellikle para borglanmalarrnda ve pegin bir ma-
hn, veresiye bir mal ile mübadelesinde fahig faizler
afinryordu. igte islam, yoksullarr korumak, ädil pay-
lagrm, bolügüm ve yardrmlagmayl sa§lamak igin fa-
izin her gegidini yasaklamrgtrr.

Faiz, altrn, gümüs ve di§er paralarla yaprlan borg-
lanmalardaki vade farkrdrr; grda maddelerinde ve
bazr mezhep mügtehitlerine göre di§er zorunlu ih-
tiyag maddelerinde de, aynr cinsten iki maddenin,
-biri pegin, di§eri veresiye olmak üzere - mübade-
lesinde alnan farktr.

Faizin yasaklanmasrndaki sebep ve amag bu
iken, bazr islam älimlerinin (!), bu konuda da hile-i
ge/iyye'nin, yani gekligarelerin caiz oldu§unu soy-
lemeleri, lslam'rn ruhunu öldürmek gayretinden
bagka bir gey de§ildir. Qünkü hile-i ge/iyye deniten
gekli gozümlerle, yoksullarrn sorunlarrnda bir de§i-
giklik olmamaktadrr.

Vne, as[nda yoksullann yaranna olan bazr borg
lanmalar da, geklen faize benzese de, sebep ve
amag itibanyla faiz de§ildir.

86

(279) Burada'äna mal"dan maksat, paranrn, üze-
rindeki rakam de§il, fakat onun ahm gücüdür. Bu iti-
barla paranrn, enflasyon sebebiyle alm gücünden
l€ybettigioranda fark almak, faiz de§ildir.

(281) Baz riväyeüere göre, Cebräil'in, Peygam-
befimize (S.) indirdi§ien son Kuian äyetibu äyettir.
Bu äyetin, buraya konulmas da, yine Cebräil'in bil-
dirmesi ile olmugur. Bunun hikmeti de, yoksulla-
nn gözetilmesi hususunda insanlann, Ku/an'rn son
äyetiyle de uyanlmalarr olsa gerek.

Riväyetlere göre, Peygambe/imiz (S.), bu äyetin
inmesinden 81, yahut 31, yahut 21, yahut 9, yahut
7 gün veyahut üg saat sonra Rebiülewel: 12, Hicri:
111 27 Mays Miladß 632 Pazartesi günü vefat et-
migir. Bütün insanl§rn minnettarve medyün-r gük-
ran oldu§u lGinatn Efendisine selam olsun!

BAKARASÜRES|
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282. Ey (fevhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Belli bir süre igin birbirinize borg-
landr§lnz zaman, hemen onu yaztn. Hem
de, ädil bir yazct, onu aranrzda yazsln.
Yazct da, onu Allah'rn, kendisine ö§ret-
ti§i gibi yazmaktian kagrnmasrn. Böylece
yaztct yazsrn; yazilacaklan da borglu söy-
leyip yazdrrsrn (borglunun ikran yaztlstn)

ve Allah'tan korksun da, borcundan higbir
geyi eksik yazdrrmasrn. Ancak e§er borg-
lu sefih (a[k, savurgan), yahut zayf (go-

cuk, bunak yaqh) veyahut (sa§trltk, dil bil-
memek gibi) herhangi bir sebeple bizzal
söyleyip yazdrramayacak durumda ise,
velisiolan kimse, onu adaletle (do§ru- dü-
rüst) söyleyip yazdtrsrn. Erkeklerinizden
iki de gahit tutun. Ancak e§er iki erkek yok
ise, o takdirde do§rulu§una güvendi§iniz
gahitlerden bir erkekle iki kadtn gahit tu-
tun ki, iki kadrndan biriyanrlrrsa, di§eriona
hatrlatsrn. Qa§rnldrklan zaman gahitler

de, §ahitlikten kagrnmastnlar. Borg kügük

enKARAsüResi @ cüz:B

de olsa, büyük de olsa, vadesiyle beraber
onu yazmal«tan ügenmeyin. igte borgla-
n böyle yazmantz, Allah katrnda adalete
daha uygun, gahitlik igin de daha sa§lam,
güpheye dügmemeniz igin de daha elve-
riglidir. Ancak anantzda hemen sonuglan-
drraca§rnrz pegin birticaret ise, artrk bunu
yazdrrmamanrzda sizin igin bir saknca
yoktur. Ahm- satm yaparken de gahit tu-
tun. Yazrcr da, gahit de zarara u§ratrlma-
srn (Yazronrn normal ücreti verilsin; 9a-
hitlerin de normal masraflan ve kaylpla-
n kargrlansrn). Hem de, e§er bunu yapa-
cak olursanz (yaztct ve gahidi zararau§-
ratiacak, anrlan yasaklan ihlal edecek olur-
sanrz), igte bu, gergekten Allah'rn emirleri-
nin drgrna grkmanrz demek olur. Yine de,
Allah'a kargr talcväyr gözetin (emir ve ya-
saklan ihlal etmeyin). Hem de, Allah, si-
zinyararntza olan hükümleri size ögreti-
yorve Allah, her geyi hakktyla bilmektedir.

(282) Bu äyet, Ku/an'rn en uzun äyetidir.

Borglanmalarn yazlmasr ve gahit tutulmast ile il-
gili bu emirler, bazr Islam mügtehitlerine göre tav-
siye mahiyetindedir; baz mügtehitlere göre ise zo-
runlulu§u bildiren emirlerdir. Tercihe gayan olan da
budur. Qünkü ticari iligkilerden do§an anlagmaz-
Irklar, insanlar arasrnda krgrnhklara, dügmanltkla-
ra ve hattia cinäyetlere bile sebep olmaktadtr. l$e
bunun igin önceden gerekli önlemlerin ahnmast zo-
runlu olmahdrr.

Ticariiligkilerde gahiüerin iki erkek veya bir erkek ile
iki kadrn olmasr, kadrnlann, bu konuda erkekler gibi
yetenekli olmadrklanndan, haftzalartntn zayf olma-
srndan dolay olmayrp fakat o günün ticari gartla-
nna göre genellikle ticari hayattn dqtnda olmala-
rrndan, ticari seferlere ve panayrlara kaülmama-
lanndan ve dolaysyla bu konudaki bilgilerinin te,
yide muhtag olmasrndan dolaydrr. Nitekim do§um
gibi kadrnlann mahrem halleriyle ilgili gahitlikte tek
bir kadrnrn Sahitliöi bile yeterlidir.
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283. E§er siz yoleulukta (seferde) olur
da, yazacak yazl,cl, bulamayacak olursa-
ntz, o zaman da borgludan rehin alabilir-
siniz. Bu durumda e§er bibirinize güve-
necek olursanlz, artrk kendisine güveni-
len kimse, emanelini (borcunu) ödesin
ve Rabb'i Allah'tan korksun (hryanetten
ve hakk inkärdan sakrnsrn). §ahitli§i de
gizlemeyin. Kim de onu gizleyecek olur-
sa, igte onun kalbigergekten günahkärdrr.
Zaten Allah, bütün yaptrklannlzr hakklyla
bilmektedir.

284. §u göklerdekiler de, bu yerdekiler de
yalnrz Allah'rndrr. Siz, iginizde bulunan kö-
tülüüü agr§a vuracak olsanrz (gergekleg-
tirseniz) de, gizleyecek olsanrz (tegebbüs
agamasrnda brraksanlz) da, Allah, ondan
dolay sizi hesaba gekecektir. Sonra di-
ledi§ini h§rglayacak; dilediöine de azap
edecektir. Talen Allah, her geye Kaadirdir.

285. Allah'ln bu Elgisi (Muhammed),

aRraRRsÜnesl @ 88

Rabb'inden kendisine indirilene iman etti
(doöru söyledi); mü'minler de iman etti-
ler. Hepsi Allah'a, meleklerine, Kitaplanna
ve Elgilerine iman ettiler. Mü'minler derler
ki: "Biz, (Yahudive Hrristiyan'lann yaptlk-
lannrn aksine) Allah'rn Elgileri araslndan
hig birini ayrmaytz." Yine derler ki: "igittik
ve itaat ettik. Ey Rabb'imiz! Senden, bizi
ba§rglamanr dileriz. Sonunda da ancak
Sana dönülecektir."

286. Allah, her insanl ancak gücünün yet-
ti§i kadar yükümlü krlar. Hekesin yaptr§r
iyilik kendinedir; igtah ile etti§i kötülük de
kendinedir. Deyin ki: "Ey Rabb'imiz! E§er
biz unutacak veya yanrlacak olursak, Sen
bizisorumlu tutma! Ey Rabb'imiz! Bizden
öncekilere yükledi§in gibi bize de a§rr bir
yük yükleme! Ey Rabb'imiz! Tagrmaya gü-
cümüz yetmeyecek olan bir yükü de bize
yükleme! Hem de, bizi affeyle; bizi ba§6la
ve bize merhamet eyle! Sen, bizim Mev-
la'mrzsrn (efendimizsin, velimizsin, koru-
yucumuzsun). lGfirler toplulu§una kargr
artrk Sen bizi muzaffer eyle!"
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Al-iinanAN sünesi: g

Bu süre, Medine'de Bakara süresinden sonra näzil
olmustur;200 äyettir. Bu srlrede,'nt-i imrän (imrän
Ailesi)" sözü gegli§i igin ve Hz. Meryem'in babasr
olan lmrän ailesinden, yani Hz. Meryem'in annein-
den, kendisinden ve o§lu Hz. isa'dan söz edildi§i
igin ona bu ad verilmigtir.

aisuiluxinnenuAuinnaxäu

1. Elif. Läm. Mfm.

2. Allah, Odur ki, Kendisinden bagka tann
yoktur. O, Haffdir; (Ezelfve ebedi'bir ha-
yat ile her zaman diridir.) O, Ka1ryüm'dur.
(Käinail bizzat ayakta tutian, koruyan,
mutlak olarak yönetendir.)

3. Ey Muhammed! Allah, sana bu Kitabr
(Ku/an'r) hak ve önceki Kitaplan do§rula-
yrcr olarak tedricen indirdi; Tevrat ve incil'i
de indirmigti.

Cüz:3

4. Daha önce, insanlara do§ru yolu gos-
termek igin ( Tevrat ve incil'i indirdi) ve
(gimdide) Furkan'r (hakkr bätrldan ayrran
mucizeli Ku/an'r) indirmigtir. §üphesiz o
kimseler ki, Allah'rn äyetlerini inl«är etti-
ler, onlar igin pek giddetli bir azap vardtr.
Zalen Allah, Aziz'dir (yegäne galiptir), in-
tikam sahibidir.

5. §üphesiz ne bu yerde, ne de gu gökte
higbir nesne Allah'tan gizli kalmaz.

6. Rahimlerde (dölyataklarrnda) diledi-

§i gibi size bigim veren ancak Allah'trr.
Ondan baSka tiann yoktur. O, Aziz'dir
(yegäne galiptir), Hakän'dir (her iginde
hikmet sahibidir).

7. Ey Muhammed! Sana bu Kitabr
(Ku/an'r) indiren ancak A!!ah'trr. Bu Ki-
tabrn äyetlerinden bir krsmr muhkemdir
(manalan agrktrr) ki, onlar, Kitabrn anasr-
drr (temelidir; islam'rn temel hükümlerini
bildirirler). Di§erleri ise mütegabih (kapa-
tr, derin bilgi gerektiren) äyetlerdir. igte
kalplerinde yamukluk olan kimseler, bu
Kitaptan (Ku/an'dan) özellikle, mütegabih
olan äyetleritakip ederler. Bu, fitne grkar-
mak (bagkalann kafasrnr kangtrrmak) ve
o äyetleri kendi azulanna göre, yorum-
lamak istemelerindendir. Oysaki onlann
gergek yorumunu ancak Allah ve ilimde
derinlegmig olanlar bilir. O derin älimler
derler ki: "Biz, bu Kitaptan mritegabih
olan äyetlerine iman ettik; hepsi(muhkem
äyetler de, mütegabih äyetler de) Allah ka-
trndandrr." hlen ancak gergek aklsahip-
!eri, Allah'rn buyruklanyla o§ütlenirler.

8. Yine, o älimler derler ki: "Ey Rabb'imiz!
Sen bizido§ru yola ilettikten sonra gönlü-
müzü oradan kaydrrmave Sen bize Kendi
katrndan genig bir rahmet ba§qlal §üphe-
siz Vehhäb olan (kargrlrksrz olarak bol bol
veren) ancak Sensin)l
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9. "Ey Rabb'imiz! §üphesiz, gelece§inde
hig kugku olmayan o kryamet günü bütün
insanlan (hesap igin) bir araya toplayacak
olan ancak Sensin! §üphesiz Allah, verdi-

§isozden c,aymaz;'

(1) Bazr sürelerin baglanndaki bu gegit harfler hak-
knda, Bakara süresinin bagnda agklama yaprl-
mr$r.

(2) Riväyet edilen bir hadise göre, Allah'rn(C.) ism-i
Azam'r (Allah'rn bütün isimlerinin manasrnrn özetF
ni bildiren en büyük ismi) Bakara:2SS. AFi imrän:2.
Ve Tä-Hä:111. äyetlerinde gegen "El-Hayy'ul
lGyryüm"dur. Dua ve niyaz igin bu ismin bereke-
ti hakkrnda gok riväyetler vardrr. Nitekim riväyet
olunuyor ki, Hz. isa (S.) ölülere hayat vermek igin
dua ederken Yä Hayyu. Yä kayyüm!" derdi. Yine,
Süleyman Peygambe/in (S.) ünlü veziri Asäf bin
Berahya da, Ona Belks'rn trahtrnr getirmek igin dua
edeften'Yä Hayyu. Yä Kayyüm!" demisti.

Riväyet olunuyor ki, Necran Hrristiyan'larrndan bir
heyet, Medine'ye gelip Hz. isa (S.) hakkrnda Pey-
gambeiimizle (S.) taftqmaya girince, onlara cevap
olarak, bu süre, bagtan seksen küsur äyetine kadar
indi.

(7) Mütegabih äyetler hakkrndaki gönigler goyledir:

A) Nashedilen äyetler. Gedrici konularda önceki
hükmü kaldrnlan ahl«äm äyetleri) B) Srralamasr ters
gibi göninen äyeüer. C) Fazla agklama igin verilen
misal, darb-i mesel äyetleri. D) Yemin ifade eden
äyetler. E) iman edilen, ancak bilfiil uygulanma-
yan, mahiyeti kavranmayan hususlan ifade eden
äyetler.
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10. §üphesiz o kimseler ki, küfürde direndi-
ler, ne mallan, ne de gocuklan Allah'rn rah-
metinden (yahut azabrndan) onlara higbir

§ey saÖlamayacaktrr. igte onlar cehennem
ateginin yakacaörndan baska bir gey de de-

§ildir.

11. Onlann durumu, trpkr Firavun'giller ile
onladan önceki käfir topluluklann durumu
gibidir. Onlar, Bizim äyetledmizi yalanlamrg-
lardr; Allah da onlan günahlarr yüzünden
garptr. Allah'rn cez€lsr ise pek giddetlidir.

12.Ey Muhammed!Sen o käfirlere (Mekke
l«äfirlerine, Medine Yahudi'lerine) de ki: "Siz
yaknda yenilgiye u§ratlacakstntz ve ce-
henneme sünileceksiniz. Orasr ise ne kötü
yatiakhr!"

13. (Bedirsavagrnda) kargrlagan ikifrrkada -
ki, onlardan biri Allah yolunda savagryordu;
di§eri ise l«äfir idi; agrk gönigle, mü'minleri
kendilerinin (yahut mü'minlerin gergek sa-
yrsrnrn) iki kat olarak göniyordu. Allah ise,
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kimi dilerce onu yardrmryla destekler- igte
hig güphesiz bunda basiretli (kalp gözü gö-
ren) insanlar igin büyük bir ibret vardrr.

14. Nefis isteklerinden özellikle kadrnlann,
o§ullann, kantiar, kantar biriktirilmig altrn ve
gümüglerin, salma (cins) atlann, sa§mal
hayvanlann ve ekinlerin sevgisi, insanlara
pek hog (qekici) gösterilmigtir. igte bunlar
dünya hayaünrn gegici faydalandrr. Vanla-
cak güze! yer ise, yalnrz Allah katndadrr.

15. Ey Muhammedl Sen de ki: igte bun-
lardan daha hayrrtsrnr ben size haber ve-
reyim mi? Tal«vä sahipleri igin Rab'leri ka-
tnda, ebedf olarak kalacaklan, altlanndan
rrmaklar akan cennetler, tertemiz egler ve
Allah'tan kendilerine tam hognutluk vardrr.
Allah ise, kullannr pekiyi görmektedir.

(13) Bedir savagrnda ldfir ordusunda 950 savaggr,
1ü) at, 700 deve ve her gegltten saysz silahlar varü.
lslam ordusunda ise, 313 savaser, 90 deve, 2 at ve
yalnz 6 zrh bulunuyordu. islam ordusunun 77'si Mü-
hacirlerden ve 236'sr da, Ensa/dan idi. Mühacirlerin
sancaktan Hz. Ali bin Ebu Talip, Ensal'rn sancaktarr
da Sa'd bin Ubade (R.) idi. Müslüman'lar 14 gehit,

käfirler ise 70 öü, 70 esir verdiler. Bu savagta Hz. Ali
(K.), Mekkeli mügriklerin bahadrrlanndan 18'ini kendi
bagrna öldürdü. Käfir ordusunun ölüleri iginde Ebu
Cehil ile Umeyye bin Halefin de aralannda bulunduk-
lan Mekke'nin 24 kodamanr da vardr..

Riväyet olunuyor ki, käfider, Müslüman'lardan birini
esir almrglar ve lslam ordusundaki savaggrlann sa-
yrsrnr ona sormuglar. O da, bu saytntn 312 ile 320
arasrnda oldu§unu söylemig. Bunun üzerine l«äfirler

demigler ki: "Hayrr, olamaz: biz sizi iki katrmz kadar
göniyorduK'veya "Biz, sizi $yledi§in sayntn iki katt

kadar görüyorduk."

Bedir savag, Hicret'ten 18-19 ay sonra 17 Rama-
zan= 13 Mart 624 tarihinde oldu. lnsanhk tarihi, bu
savasrn bir benzerini daha kaydetmemi$ir. MüEikle-
rin ordusu, o günün ve o bölgenin gartlanna göre en
donanrml ve en güglü ordu iken, lslam ordusu, gerek
say olarak, gerekse imkän olarak göninürde Wkza-
yrf idi. Ancak o yan tok, yan grplak mücahitler, käfirler
kargrsnda birer ateg pare, birer aslan kesilip mügrik
ordusunu darmada§rn ettiler. igte o gün gergek iman,
yenilmez gücünü, btitün dünyaya kanflamtg oldu.
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16. O tal«ä sahipleri ki, göyle derler: "Ey
Rabb'imiz! Biz gergekten iman ettik. Artrk
bizim günahlanmrzr ba§qla ve bizi o ce-
hennem ategi azabrndan koru!"

17. Onlar sabredenler, sözü özü do§ru
olanlar, boyun e§ip itaat edenler, mallannl
hayrr igin harcayanlar ve seher vakitlerin-
de ba§rglanma dileyenlerdir.

18. Allah, hak ve adaleti ayalda tuta-
rak gahitlik etmistir (delillerini yamtiarak,
äyetledni indirerek agklamrstrfl ki, güphe-

siz Kendisinden bagka higbir tann yoktur.

Meleklerde bunu ikraretmigler; ilim sahip-
leri de buna iman etmiglerdir. Evet, On-
dan baqka higbir tann yoktur. O, Aziz'dir
(yegäne galip ve üstündür), Hakim'dir
(her iginde hikmet gözetmektedir).

19. §üphesiz Allah katrnda yegäne hak
din islam'drr. Kendilerine Kitap verilmig
olan (Yahudi'ler ve Htristiyan'lar) da, an-
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cak bu Tevhid (ortaksrz tek tann) bilgisi
onlara erigtiken sonra srrf aralanndaki
krskanghk, gekememezlik yüzünden an-
lagmazh§a dügmüglerdir. Her kim de,
Allah'rn äyetlerini inl€r edecek olursa, bil-
sin ki, Allah, gargabuk hesap görmektedir.

20. Ey Muhammed! E§er o käfirler, yine
de seninle tartrgmaya kalkrgacak olurlar-
sa, artrk de ki: "Ben, bana uyanlarla birlik-
te yüzümü (kendimi) yalntz Allah'a teslim
etmigimdir." Yine, o kendilerine Kitap veril-
mig olantarave Ümmflere (Arap mügrikle-
ri gibi kitapszlaral de ki: "Siz, Müslüman
oldunuz mu? (kendinizi yalntz Allah'a
verdiniz mi?)" Artrk e§er onlar, kendilerini
yalntzAllah'a verecek olurlarsa, igte o tak-
dirde onlar, gergekten hidäyete ermigler
demektir; yok e§er bundan yüz gevirecek
olurlarsa, arhk sana dügen yalntz bildir-
mektir. Talen Allah, bütün kullannl pekiyi
görmektedir.

21. Kugkusuz o kimseler ki, Allah'ln
äyetlerini inkär ederler, peygamberleri de
haksrz yere öldürürler, insanlardan ada-
letle emredenleri de öldünirler, igte onlara
pek acrkh bir azabrn müjdesiniver!

22. igte onlar o kimselerdir ki, (islam'a ay-
kn) bütün gabalarr bu dünyada da, öbür
dünyada da boga gitmigtir. Onlann yar-
drmcrlan da yoktur.

(17) Bu äyet, hak yolun yolcusuna makamlan en
güzel sralama ile bildirmektedir. Qünkü kulun,
Allah'a (C.) kargr yapaca§r geyler, ya vesile edin-
mek kabilinden olur ya da talep kabilinden olur. Ve-
sile edinmek de, ya nefis ile olur, ya da beden ile
olur. Nefis ile olan, nefsi kötülüklerden alkoymak
ve onu faziletlere ba§lr krlmaktr. igte sabr, her iki-
sini de kapsamal<tradrr. Beden ile olan da, ya söz
ile olur, ya da eylem ile olur veya da mal ile olur.
Söz ile olan, do§ruluktur. Eylem ile olan da ibadet-
lere devamh olmaktrr. Mal ile olan da, hayrr yolunda
harcamakfir. Talep kabilinden olan ise, ba§rglanma
talebidir. Qünkü ba§qlanmatalebi, taleplerin en bü-
yri§üdür; hatta btitün talepleri kapsamaktadrr.
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(18) Bu ilim sahipled hakknda gu göniglervardrr: a)
Bundan maksat peygamberlerdir. b) Peygambe/i-
miz (S.) ile beraber Mekke'den Medine'ye islam
u§runa hicret etmig olan Mühacir Müslüman'lar ile
onlara her tärlü yardrmr sa§layan Medine'li Müslü-
man'lardu. c) Kitap Ehli'nden Müslüman olanlardrr.
d) Allah'rn birli§ini(oftaksrz oldu§unu) kesin deliller-
le anlamrg olan btittin imanh äimlerdir.

Bu äyetin fazileüed hakkrnda gok riväyetler vardrr.

Riväyet olunuyor ki, bu äyetler, Medine'ye gelip
Peygambeiimizle tartqmaya giren Necran'h Hrris-
tiyan heyet hakkrnda inmigir.

Riväyet olunuyor ki, iki Yahudi bilgini Peygam-
be/imizle gönigmek üzere Medine'ye gelmigler ve
Medine'yi gördükled zaman birbirlerine demigler ki:
"Bu kent, son zamanda grkacak olan peygamberin,
kitaplanmzda tarif edilen kentine ne kadar benzi-
yor!" Nihäyet onlar, Peygambeiimizin huzuruna
geldikleri zrlman, son peygamberin, kendi kitapla-
nnda yazh olan britün vasrf larr nrn Peygambe/imiz-
de mevcut oldu§unu görmügler. Sonra Peygam-
be/imize: "Senin di§er bir adrn da Ahmed midif"
diye sormuglar. Peygambeiimiz de; "Evetl" demig.
Sonra Peygambe/imize:'Allah'rn kitabrndaki en
büyük gahadeti bize haber verl" demigler. igte o za-
man bu äyet inmigir. Bunun üzerine o iki Yahudi
bilgini Müslüman olmuglardrr.

(20) Ümmi kelimesinin sözlük anlamr, okuma-yaz-
ma bilmeyen kimse demektir. Kuian'da bu terim,
Kitap Ehli olmayan putperest Arap'lar igin kullanrl-
maktadrr.
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ß.Ey Muhammed! Görmedin mi, kendF
lerine Kitaptan (Ievrattan) bir nasip veril-
mig olan o kimseleri (Yahudi'leri) ki, ara-
lannda hükmetmesi igin Allah'rn Kitabrna
(Tevrat a) ga§rnlryorlar; sonra onlardan bir
grup yuz geviriyorlar! Taten onlar dönek
kimselerdir.

24. igte onlann bu tutumu gundan ileri gel-
migir: Onlar demiglerdir ki: " O @hennem
ategi, sayh günlerden basl€ bize asla de
kunmayacakür." Onhnn uydura geldikleri

§eyler, dinleri hakknda kendilerini de al-
datmr$rr.

25. Pekiyi, gelece§inde hig güphe olma-
yan kryamet günü Biz, onlan bir a@ya
toplayaca§rmz ve herkese kazandr§rnrn
kargl§r tiam olarak ödenece§i, onlara
hakszlrk da yaprlmayaca§r zaman halled
nice olacak?

26. Ey Muhammed! Sen de ki: "Ey mülkün
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(muüak häkimiyetin) sahibi olan Allah'lm!
Sen, mülkü (hükümdarh§r, peygamberli§i)
kime dilercen ona verirsin; mülkü kimden
dilersen de ondan alrrsrn (yahut peygam-
berliöi diledi§ln kavimden alp diledi§in
kavme intikalettirirsin). Yine, Sen kimidi-
lersen ontJ azlz, kimi dilersen onu da zelil
edersin. Hayrr, yalntz Senin (kudret) elin-
dedir. $üphesiz Sen hergeye lGadirsin.

27. Sen geceyr gündüze katrarsm; gün-
düzü de geceye katarsrn; cansrzdan da
canhy gkanrsrn; canldan da cansrzl gt-
kanrsrn. Sen kime dilersen, ona da say-
sz nzrk verirsin."

28. Sakrn, mü'minler, mü'minlerden ba§-
ka (akrabahktan, Müslüman olmadan ön-
ceki dostluktan dolayr veya savaglarda
ve di§er din iglerinde yardrm almak igin)
käfirleri dost edinmesinler. Her kim de,
böyle yapacak olursa, arfik onun Allah
ile dostlu§u higbir gey ifade etmez.(Yahut
Allah'rn dininde bir de§eri yoktur.) Me§er
ki, l«äfirlerin geninden iyice korunmak igin
bunu yapmrg olasrnz. Hem de, Allah, sizi
Kendisinden sakrndrnr. Son dönüg de yal-
nzAllah'adrr.

29. Ey Muhammed! Sen de ki: "Siz,
(l«äfirlerin dostlu§unu) iginizde giäeyecek
olsanrz da, ag§a vuracak olsanrz da, AF
lah onu bilir. Allah, gu goklerde olanlan da,
bu yerde olanlan da bilir. Allah, her geye
de ]Gadirdir."

(2!t) Bu äyetin nüzül (inig) sebebi hakknda iki
riväyet vardrn Bir dväyete gore, bir gün Peygam-
bedimiz (S.), Yahudi'lerin medreselerine gidip on-
larr islam? davet eüi. Onladan bazlan, Peygam-
be/imize: "lSen, hangi peygamberin dinindensin?
diye sordular. Peygambe/imiz de: Ben, lbrahim
Peygambeiin dinindenim!" dedi. Onlar da: "ibrafrim
Peygamber, Yahudi idi!" dediler. Bunun üzerine
Peygambeiimiz: ?ramzda Tevrat hakem olsun.
Haydi, Tevrata ba,gvurahm!" dedi. Fakat onlar,
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bunu kabul etmediler.

Di§er rtväyete göre ise, Yahudi'lerden bir evli ka-
drn ve bir evli erkek zina ettiler. Yahudi'ler, bu dava
igin Peygambe/imizin hakemli§ine bagvurdular.
Peygambe/imiz de, zina eden o iki kiginin recim ile
(taglanarak) öldünilmelerine hükmetti. O Yahudi'ler
ise bu hükmü kabul etmediler. Bunun üzerine Pey-
gambeiimiz, Tevrafrn getirilip bu hükme bakrlma-
srnr istedi. Bu hüküm, Tevratta bulununca da, o
Yahudi'ler öfkelenip gittiler.

(24) Yahudi'ler, kendileri igin cehennem azabrnrn
ancak, Hz. Musa zamanrnda buza§r heykeline tap-
trklan krk gün kadar olaca§rnr, peygamberlerinin,
kendilerine gefaat edeceklerini, Allah'rn (C.), Hz.
Yakup Peygambe/e, evladrna ancak azap yemini-
nin yerine gelmesi igin ksa bir süre azap edece§ine
däir söz verdi§ini iddia ediyorlardr.

(26) Riväyet olunuyor ki, Hendek savagrndan önce
Medine etrafrnda hendek kazrlmasrna karar verilin-
ce, Peygambe/imiz (S.), hendek kazlacak yerleri
isaretledi ve her 10 kigiye 40 argrn uzunlu§unda
yer vedi. Sonra bir yerde büyük bir kaya gkü ve
galqanlar, onu külünklerle bir türlü pargalayamadr-
lar. Bunun üzerine haber vermek igin Hz. Selman'r
Peygambe/imize gönderdiler. Peygambeiimiz geF
dive bir külünk ahp siddetle l,ayaya vurdu; kaya-
nrn bir ksmr pargalandr ve kayadan gkan kvrlom,
karanhk bir odadaki bir lamba gibi hende§in igini
aydrnlatfi . Peygambeiimiz tekbir getirdi ve oradaki
Müslüman'lar da onunla beraber tekbir getirdiler. Bu
suada Peygambe/imiz: "Bu krvrlcrmdan Hire (lrak-
Küfe'nin güneyinde eski bir kent) saraylarr bana
gönindü." dedi. Sonra ikinci bir darbe ile kayanrn
bir krsmrnr daha pargaladr ve: "Bu krvrlcrmdan da
Bizans'rn krrmrzr saraylarr bana göründü." dedi ve
ügüncü bir darbe ile de kayanrn kalan ksmrnr par-
galadr ve: "Bu krvrlqmdan da San'a saraylan bana
gdnindü. Cebräil bana, ümmetimin, bätün bu yer-
leri alaca§rnr haber verdi. Müjde sizel.." dedi. Bunu
duyan münafrklar, Müslüman'lara dediler ki: "Sizler,
Peygamberinizin, bu bog hayallerine ve vaatlerine

§asmryor musunuz? Baksanza, Medine'den bu
saraylan gördü§ünü ve buralan alaca§rnrzr söylü-
yor. Oysakisiz, pani§e kaprldr§rnrz igin bu hende§i
kazryorsunuz." igte bunun üzerine bu äyetler indi.
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30. Herkesin iyilik olarak ne islemisse, onu
kargrsrnda hazrr bulaca§r, kötü!ük olarak
da ne iglemigse, onu karsrsrnda hazrr bu-
laca§r kryamet günü, kigi kendisi ile o gün
(yahut igledi§i o kötülükler) arasrnda son
derece uzun bir zaman olmasrnr temen-
niedecektir. Yine, Allah, sizi Kendisinden
sakndrnr. Zaten Allah, kullanna kargr
Reüf'tur (son derece sefkaAidifl.

31. Ey Muhammed! Sen onlara de ki:
"E§er siz Allah'r seviyorsantz, hemen
bana uyun ki, Allah sizisevsin ve günah-
lannrzr ba§rglasrn. Zaten Allah, öafü/dur
(gok ba§rglayrcrdrr), Rahfm'dir (gok mer-
hametlidir)."

32.Ey MuhammedlSen de ki: "Siz, Allah'a
ve bu Elgisi'ne itaat edin. E§er yine yüz
gevirecek olurlarsa, bil ki, Allah, käfirleri
asla sevmez."

33. Allah, Adem'i, Nuh'u, ibranim ile evla-
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drnr, imrän ile evladrnr segip zamanlann-
daki milletlerden üstün kllmlgtrr.

34. Onlann hepsi bibirinin zürriyetinden-
dir. Zaten Allah, Semldir (her geyi hak-
kryla igitendir), Alfm'dir (her geyi hakkryla
bilendir).

35. Bir zaman imrän'ln karrsr göyle demig-
ti: "Ey Rabb'im! Ben kamlmdaki gocu§u
dünya iglerinden azade olarak srrf Senin
Mukaddes Beyt'inin (Beytü'l Makdis'in)
hizmetine adadlm. Artlk sen benim bu
ada§rmr kabul eyle! Qünkü güphesiz
Semi (her geyi pekiyi igiten), Alim (her
geyi pekiyi bilen) yalnrz Sensin!"

36, Sonunda imrän'ln kansr, klzlnl do-
§urunca dedi ki: "Rabb'im, güphesiz ben
onu krzdo§urdum." -hlenAllah, onun ne
do§urdu§unu daha iyi biliyordu- "Oysaki
erkek, krz gibi de§ildir. Ben adrnr da Mer-
yem koymugumdur. Ben onu da, onun
neslini de o kovulmug (Allah'ln rahmetin-
den uzaklaqtrnlmrg) geytanrn gerrinden
Sana rsmarlamrgrmdrr!"

37. igte Rabb'ide, onun bu ada§rnr güzel
bir kabul (hüsnü kabul) ile kabul buyur-
du; onu güzel bir bitkigibi de yetigtirdive
onu Zekeriyya'nrn kefaletine (himayesine)
verdi. (Yahul Zekeriyya da onun bakmrnl
üstlendi.) Zekenyya, mihrapta (mäbette,
mäbedin ön krsmrndaki en güzel yerinde,
Meryem igin yaprlan odada) Meryem'in
yanrna her girdi§inde onun yanrnda bir
rvtk (azkl bulur ve: "Meryem, bu sana
nerden geliyor?" diye sorardr. Meryem de:
"O, Allah katrndandrr. Qünkü Allah, güp-
hesiz kime dilerse, ona hesapsrz olarak
rrzrk veri/'dedi.

(31) Bu äyetin nüzül sebebi hakknda iki gonig var-
drr: a) Medine'ye gelip Peygambefimizle gönigen
Necran'h Hrristiyan heyetinin: "Biz, Allah'a olan mu-
habbetimizden dolayr isa Mesih'e tapryoru/' deme-
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leri üzerine bu äyet onlara cevap olarak inmigir. b)
Allah'a ortak kogan mügriklerin ( puperesflerin): "
Biz, Allah'a olan muhabbetimizden dolayr rre bizim-
le Allah arasrnda vastia olup bizi Allah'a yaklagrr-
malan igin bu putlara tapryoru/'demeleri üzerine
bu äyet inmigtir.

(32) ibrahim'in evladrndan maksat, ismail, ishak
(S.) ve onlann evladrdrr. Bu itibarla Peygambeiimiz
(S.) de, onlara dähildir. imrän'tn evladr ise, Hz.
Musa ile Hz. Harun ve onlann evladrdrr.

Hz. Musa ile Hz. Harun'un babasr olan imdn, Hz.
Meryem'in babas olan imrän ile kangrnlmamaldrr.
Bu iki imrän arasrnda 800 yrl zaman fakr vardrr.

(35) imrän'rn kansrnln adr Hanne binti Yakuza'drr
Hanne, Hz isa'nrn anne annesidi r. Zekertyya Pey-
gamber de, Hanne'nin kzkardsgi ve aynr zamanda
Yahya Peygamberin annesi olan igä hanrmla evli
idi. Hulasa, Yahya peygamber in babasr olan Ze
keriyrye Peygamber, äyette zikredilen imrän'rn ba-
cana§r idi ve Yahya Peygamber ile isa Peygamber,
babadan tepe gocuklarr idi.

(36) Hz. Meryem'in annesi, kamrndaki gocuüu,
Beytü'l Makdis hizmetine adamrgr. Ancak o zaman
bu adama, o§lan gocuklar igin yaplrrdr. ige onun
igin bunu söylemigi. Yani ey Rabb'im! Do§urdu-

§um bu kz, Beytü'l Makdis hademelerinden olup
hizmetini mükemmel yapmastnt hayal etti§im erkek
gocuk gibi de§ildir.

(37) Hanne, krzr Meryem'i kügük yagta Beytü'l
Makdis'e götürdü ve Harun peygamberin soyun-
dan gelen 27 danigmendin yanrna brraktr. Danig-
mendler onu almak igin birbirleriyle yanga girdi-
ler. Qünkü Meryem, onlarrn imamrnrn ve reisinin
krzr idi. imlän'rn ailesi olan Masän O§ullan, israil
O§ullan'na reisler ve hükümdarlar veren bir soy
idi. Hz. ZekeriyTe ise, hepsinden önce bunun ken-
di hakk oldu§unu, zira kendi kansrnrn, Meryem'in
teyzesi oldu§unu soyledi. Ancak danigmendler rs-
rar edince, ku/a gektiler ve fufa, Hz. Zekeriyya'ya
dügünce de, o, Meryem'i himayesine aldr.

Hz.Zel,eiyya, her ne zaman Meryem'in yanlna gir-
se, onun yanrnda mutat olmayan yiyecekler, mevsi-
mi olmayan meyuelerveya ilim sayfalan buluyordu.
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38. igte orada (yahut o zaman) Zekeriyya,
(gece ibadet igin Beytü'l Makdis'e girince)
Rabb'ine goyle dua etti: "Ey Rabb'im! Sen
bana Kendi katrndan temiz bir nesil ba§rg-
!a! Qünkü güphesiz duay igitecek (kabul
edecek) olan ancak Sensin.

39. Bu duasrndan sonra, Zekerilrya, mih-
rapta (mäbette, mäbedin ön krsmrnda)
ayakta namaz krlarken melekler (melek-
lerden Cebräi!) ona göyle seslendiler: Kug-
kusuz Allah, Yahya adrnda bir pcu§un
olaca§rnr müjdeliyor. O Yahya ki, Allah'rn
Kelimesini (Allah'rn "Ol!" emriyle babasrz
olarak yaratlmq olan, Ruhu'llah= Allah
tiarafrndan bir ruh olan isa'yr) do§rulayrcr,
kavmi iginde bir efendi, nefsine son dere-
ce häkim (iffetli) birive do§ruluktan aynl-
mayanlardan bir peygamber olacaktrr.

ß. Zekeiyya dedi ki: "Ey Rabb'im! Ben
iyice kocadr§rm, kanm da krsrroldu§u hal-
de benim nasrl o§lum olabilir!" Allah bu-
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yurdu ki: igte bunun (senin ve kanntn du-
rumu) gibi, Allah, diledi§ini yapar. (Yahut
igte Allah'rn kudreti böyledir: O, diledi§ini
yapar.)

4l.Zekeiyyadedi ki: "Ey Rabb'iml Bana
bir alämet göster!" Allah buyurdu ki: Sana
alämet gudur: Ug gün insanlarla konuga-
mayacaksrn; ancak igaret vereceksin. Ve
Rabb'ini ise gok zikret ve Onu sabah, ak-
gam tesbih et (ulula) !

42. Bir zaman da melekler gunu demig-
lerdi: "Ey Meryem! Allah, seni gergekten

seqkin kldr; seni tertemiz yarattr ve seni
bütün dünya kadrnlanntn üstüne yüceltti."

43. "Ey Meryeml Rabb'in igin kryamda dur
(hugü ile ibadet et, her zaman itaat et);
secde et ve rükü edenlerle beraber sen
de rükü et!"

44. Ey Muhammed! igte bunlar, gaybin
(bilinmeyen hususlann) haberlerindendir;
onlan sana vahiy ile bildiriyoruz. Zalen
onlar, Meryem'i kim himayesine alrp yetig-
tirecek diye kufa igin kalemlerini ffevrat'r
yazdrklan kalemlerini veyahut gans ka-
lemlerini) suya atiarlarken sen onlann ya-
nrnda de§ildin; onlar bu ig igin gekigirken
de sen onlann yanrnda de§ildin.

tl5. Bir zaman melekler goyle demiglerdi:
"Ey Meryem! Kugkusuz Allah, seni Ken-
disinden bir kelime (Offimriyle, babasrz
olarak dünyaya gelecek bir gocuk) ile
müjdeliyor. Onun adr Meryem o§lu isa
Meslh'tir; o, bu dünyada da, öbür dünya-
da da saygtn ve Allah'a yakn krhnmrglar-
dan olacaktrr."

(38) Zekedyya Peygambed bu niyaza yönelten se-
bep konusunda iki riväyet vadrr: a) Hz. Zekeiyya,
Meryem'in Allah katrndaki yüksek gerefini ve mer-
tebesini gördü§ü zalnan, kansr igä'dan, Hanne'nin
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gocu§u gibi Allah katrnda necip ve itibart bir gocu§u
olmasrnr niyaz etti. Vakn, onun kans yaglr ve krsrr
idi; ancak Hanne de bu durumda idi ve buna ra§-
men gocu§u olmugu. b)Hz.ZeLefiyya, Meryem'in
yanrna her girdi§inde mevsimi olmayan meyveler
görünce, yaglanmq ve krsrr bir kadrnrn da, gok
yaglr bir erkekten gocuk dogunbilece§ini dügündü.
Bunun igin hig zaman gegirmeden hemen o anda
duaya yöneldi.

(39) Mihrab'rn anlamr konusunda gu gönigler var-
drr: a) Hz. Zel,efiyya, mäbette Meryem igin bir
mihrap, yani merdivenle gklan yüksek bir oda yap-
mqü. b) Mihrap, mecli§n ön tiarafr ve en gerefli yeri

demektir. Buna göre Meryem, Beytü'l Makdi§in en
gerefli yerine yerlegidlmigti. c) Onlann mescit ve
mäbetlerine mihrap deniliyordu.

Hz. Zel,eiyyelya seslenen melekler konusunda
göyle denilmigtir: a) Hz.Zel<eiyya'ya seslenen,
Cebräilidi. Cebräil, meleklerin reisioldu§u igin täzim
olarak böyle ifade edilmigtir. b) Hz. Zel<eiyya'ya
melekler srnrfindan seslenildi, demektir.

(tO) Riväyete göre Hz. Zek,enyya, o zaman 99, ya-
hut 120, kano da 98 yagnda idiler.

(41) Hz. Zel,efiyya, bu büyük nimetin gükninü he-
men edä etmek istedi§i igin, hamileli§in ne zaman
bagladr§rna dair bir alämet istemig ve Allah (C.) da,
bu alämetin, üg gün zikirve tesbih drgnda konuga-
mamasr oldu§unu bildirmigi.

Bu tesbih hakkrnda iki g0räS vardtr: a) Bu tesbih,
namazdrr. Qünkü görüldü§ü tizere bu tesbih, vakte
ba§lanmrgtrr. b) Tesbihten maksat, lisan ile olan zF

kirdir. Zikir ise, kalp ile yaptlan zikirdir.

(45) Mesih, Hz. isa'ntn lakabrdrr. Bu kelimenin
ibranicesi Megihadrr; mübarek demektir. isa ke-
limsi de igü'un Arapgalagtrnlmrg halidir.
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46. "O gocuk, begikte iken de, yetigkin
iken de insanlara soz'soyleyecek (onlart
yalnrz Allah'a tapmaya ga§rracak) ve sa-
alihlerden (hayrft insanhrdan) olacaktrr."

47. Meryem dedi ki: "Ey Rabb'im! Bana
bir erkek dokunmadr§r halde benim go-

cuöum nasrl olabilin" Allah (Cebräi! vast-
tasryla) buyurdu ki: "ige bunun (senden

babasrz bir gocuk yaratmast) gibi Allah,
diledi§iniyaratrr. O, bir igin olmasrna hük-
metti§i zaman, artrkona sadece "O!!" der;
o da hemen oluverir."

rß. Alhh, isa'ya yazmalyr $ahut eski
Mukaddes Kitaplarr) da, hikmeti (do§ru,

faydalr bilgiyi) de, Tevratt da, incil'i de og-
retecek."

49. 'Allah, onu peygamber olarak israil
O§ullan'na gönderecek; o da onlara gunu

diyecektir: $üphesiz ben size Rabb'inizden
göyle bir mucize getirdirn: Gergekten ben
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size gamurdan bir kug süreti yapacaötm;
sonra ona üfleyece§im; o, derhalAllah'rn
izniyle bir kug (yahut ugan) olacak. Ayn-
ca Allah'rn izniyle, anadan do§ma köre ve
alaca hastasrna gifa ve ölülere hayat ve-
receöim. Bir de evlerinizde neler yedi§inizi
ve neler biriktirdi§inizi size haber verece-

§im. E§er sizler inanacaksanz (inadrna
küfni segmeyip hakka inanacaksanrz) igte
bunlarda, sizin igin hig kugkusuz büyük bir
ibret vardrr."

50. "Bir de, benden önceki Tevrat'r do§-
rulaycr olarak ve size haram krhnan bazl
geyleri helal klmak igin gönderildim. Size
Rabb'inizden mucize de getirdim. Artrk
Allah'tian (buyruklanna kargl gelmekten)
sakrnrn ve bana itiaat edin."

51. "$üphesiz Allah, benim de yegäne
Rabb'im, sizin de yegäne Rabb'inizdir. O
halde yalnrz Ona kprn. igte dosdo§ru yol
budur."

52. Sonunda isa, onlardan küfni (küfürde
karar khp kendisini öldürmek istediklerini)
hissedince, dedi ki: 'Allah yolunda bana
yardrmo olacaklar kimlerdir?" O havariler
dediler ki: "Biz, Allah yolunda yardlmcrlar
olaca§rz. Biz, Allah'a iman ettik. Sen de
gahit ol ki, biz gergekten Müslüman'laflz;'

(46) Hz. isa nrn henüz bebek iken konugmasr Mer-
yem: 27 -33. äyeüerinde zikredilmektedir.

(50) Yani ig ya§r, kann ve ba§rrsak ya§larr, ba[k,
deve eti ve Cumartesi günü gahgmak, Hz. Musa ge-
raitinde size haram klrnmq iken, bunlan size heläl
klmak igin de ben size g)ndedldim.

Hz. isa'nrn, Tevratrn do§rulayrcrs olmasr, onun
baz hükümlerini kaldrrmasna engel de§ildir; gün-
kü ilähimetinlerin, birlcirini nesh etmesi, ashndahü-
kümleri saltlara göre agrklamak ve zamana uyar-
lamaktlr.

(52) Havari, as[nda has ve beyaz anlamrndadrr.
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Hz. isa'nrn Havarilerinin bu vasfr almalannrn se-
bebi konusunda gunlar söylenmigir: a) Bunlar, Hz.
isa'nrn has dostlan olduklarr igin, b) Bunlar nurlu
insanlar olduklarr igin, c) Bunlar önceleri beyaz elbi-
se giyen balrkglar olduklan igin, d) Bunlar önceleri
beyaz elbise giyen beyler olduklan igin, e) Bunlar,
önceleri grpo olduklan igin bu vasfr almqlardrr.

Hz. isa'nrn 12 havarisi gunlardrr: 1) Hz. Simon bin
Yunus ve namr di§er Petrus. 2) Hz. Andreas. 3)
Hz. Yakup bin Zebecli. 4) Hz. Yuhanna el- Habib
(Boanerces. S)Hz. Filipus. 6) Hz. Bartholomaeus.
7) Hz. Matta (Mathieu).8) Hz. Tomas. 9) Hz. Kügük
Yakup bin Alfeus. 10) Hz. Yahuda fl-addeus). 11)
Hz.Gaygur Simun (Simden). 12) Yahuda iskariyot
(hain Yahuda).

ALjIMBAN SURESI
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53. Havarilerdediler ki: "Ey Rabb'imiz! Se-
nin indirdi§in Kitaba iman ettikve bu Elgine
uyduk. Arhk bizi o gahitlerle (ofta§rn olma-
dr§rna gahitlik edenlerle, ümmetlednin le-
hinde gahitlik edecek olan peygamberler-
le, bütün insanlar hakknda gahitlik edecek
olan Hz. Muhammed'in ümmetiyle) bera-
beryaz.

54. Onlar(isa'ya iman etmeyen Yahudi'ler,
onun igin) ger (suikast) planrnr hazrrladrlar;
Allah da, onlann ger (suikast) plantnt boga
grkardr. Zaten Allah ger planlannr boga gt-

karanlann en iyisidir.

55. O zaman Allah goyle buyurmu$u:
"Ey isa! §üphesiz seni ölüme erigtirecek
olan ancak Benim. (Yahut Ben, senin
igin yazrlmrg olan ecele kadar seni yaga-

taca§rm. Yahut Ben seni gergekten veya
bir nevi rüya gibi vefat ettirece§im.) Seni
Kendi katrma yükseltecek olan da, seni o
l«äfirlerden anndtracak (kurtaracak) olan
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da, sana uyanlan kryamet gününe de§in
o käfirlerin üstünde tutacak olan da ancak
Benim. Sonra dönügünüz yalnz Bana
olacaktrr. O zaman, aynh§a dügtü§ünüz
konularda aranrzda Ben hükmedece§im."

56. "igte o kimseler ki, ktifürde direndiler,
arilk bu dünyada da, öbür dünyada da Ben
onlan pek giddetli bir azapile azap edece-

§im. Onlarrn hig yardrmcrlan da yoktur."

57. "(l-evhid imanr ile) iman edip saalih
(buyru§umuma uygun) igler de yapanlara
gelince, igte Allah, onlann mül«äfatlannr
tiam olarak verecekir. Zalen Allah, zalim-
lerisevmez."

58. Ey Muhammed! igte Biz buntan
(isa'nrn haberlerini) sana äyetlerden ve
hikmet dolu (yahut muhkem) ö§üt olan
Kufan'dan (yahut Levh-r Mahfuz'dan)
okuyoruz.

59. Gergekten Allah kaünda (babasz
olan) isa'nrn garip hali, Adem'in haligibidir.
Allah, Adem'itopraktan yarattr; sonra ona
'Ol!" demigti; o da hemen oluveriyordu.

60. Hak, Rabb'inden gelendir. Öyteyse
sakn sen (senin ümmetin) §üphe edenler-
den olma!

61. Ey Muhammed! Artrk isa hakkrnda
sana bu kesin bilgi geldikten sonra her kim
isa hakkrnda seninle taltrsmaya kalkrga-
cak olursa, o zaman de ki: "Haydi gelin,
(bizler igin ve sizler igin en aziz olan) o§ul-
lanmrzr ve o§ullannrzr, kadrnlanmrzr ve
kadrnlannrzr, bizleri ve sizled (bizlerden ve
sizlerden birer grup da) ga§rrahm; sonra
dua edelim de, Allah'rn länetinin yalancrlar
üzerine olmasrnr dileyelim!"

(54) Riväyete göre Hz. lsa bir gece Havari'leritop
layp onlara fiüt verdi ve tavsiyelerde bulundu; so-
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nunda da dedi ki: "Bu gece horozlar otmeden önce
biriniz beni inl«är edecek ve beni birkag diheme sa-
tacaktrr." Sonra havarfler, Hz. isa'nrn yanrndan gr-
kp da§rldrlar. O suada Yahudi'ler de, onu arryorlar-
dr. igte Havartlerden Yahuda iskariyot, otuz dirhem
kargrlr§urda Hz. isa'nrn yerini gösterdi. Allah (C.)

da, onu Hz. lsa'ya benzer hale getirdi. Yahudi'ler
de, isa diye onu yakalayrp astrlar. Sonra Hz. Mer-
yem, yanrrda, Hz. lsa'nrn duasyla cinnetten sifa
bulmug bir kadrn oldu§u halde geldive ikisi, asrlan
o adam §in a§lamaya bagladrlar. Bunun t2erine
Allah (C.), Hz. lsa'y oraya indirdi. Hz. lsa, onlara
nigin a§ladrklannr sordu. Onlar da, kendisi igin a§-
ladrklarrnr soylediler. Hz. isa, onlara dedi ki: "Allah,
beni onlarn arasrndan kaldrrdr ve bana hayrdan
bagka bir gey olmadr. Bu asrlma, onlara yaprlan bir
benzeünedir."

Riväyete göre Hz. Meryem, 13 yagrnda iken hamile
kaldr ve gocu§unu Kudüs'ün yakrnrndaki BE/tü'lle-
him kasabasrnda, lskende/in, Babil'i istilasrndan
65 yl sonra do§urdu. Hz. isa, 30 yagrna girerken,
Allah (C.), ona vahiy indirdi; &3 yagrnda iken de,
Beytü'l Makdis'te (Kudüs'te) Ramazan aynda ve
bir lGdir gecesinde onu Kendi katna kaldrrdr. An-
nesi Hz. Meryem, ondan sonra 6 sene yagad.

(55) Hz. isa'nrn bu vefatr hakkrnda gu gönigler
vardrr: a) Yani gimdilik seni Kendi katlma kaldrra-
ca§rm; gokten yeryüzüne indikten sonra ecelin geF
di§inde senin canrnr alaca§rm. b) Senin, Meleküt
(gayb, ruhlar) äemine yükselmene engel olan
gehvetledni, kotü duygulannr öldürece§im. c) Allah
(C.), Hz. isa'yr yedi saat ölü olarak brraktktan sonra
onu semäya kalürdr. d) Vefat ve uyku olmaksrzrn
Alhh (C.) onu loldrrmrgrr.

Hz. isa'dan sonra Hrristiyanh§rn yasak olmas, Hr-
ristiyan'lara igkence ve baskr yaprlmas ve nihäyet
M.70 tadhinde Romalrlann Kudü§ü yakrp ykmala-
n ve bu arada gergek incil'in yanr srra bti{ün dini
metinleri de imha etneleri neticesinde, Hrristiyanhk,
sozlü riväyeüerden ibaret kaldr. ige bundan dolayr-
drr ki, Hz. isa hakkrndaki inanglan birbirinden farkfi
Hrristiyan cemaatler olustu. Bazlan, gergek Hrdsti-
yanh§r ve Tevhid inanonr sürdürürken, bazlarr da
Hz. isa'ya: Tann'nrn o§ld dediler; bazrlan da :"isa,
Tanrinrn kendhidin Tann, isa bedeninde dünya-
ya inmigtii' dediler; bazrlan da: "isa, r[ tanrrdan
(Baba, O§ul, Ruhu'lKudüs) biridir: Tanrr, melekler
äleminde Cebräil olarak, insanlar äleminde de isa
olarak kendini gostermigi/' dediler.

Nihäyet imparator Btiyrik Konstahtin 313 tadhin-
de Milano karanyla Hrristiyanlr§r resmi din olarak
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kabulettive 325 trarihinde iznikte topladrü konsil'e
sunulan gok sayrdaki incillerden, Teslis (Üg Tann)
inancrnr yansrtan Dört lncil'in kabul edildi§ini ilan
etti. Q/saki bu toplantrya katlan 2(X0 delege-
den yalnz 318'i bu karara onay vermigtir. igte bu
konsil'de kabuledilmig (!) olan Dört incil'den hig biri
ilah i metin deöil, fakat Müslüman'lan n Siyer kitapla-
nna tekabül eden Hz. isa'nrn hayatrdrr.

(61) Bu äyete mübahele äyeti denir. Mübahele,
hak, anlagrldr§r halde srrf inat olarak veya dünyevi
menfaatleri kaybetmemek igin bätrl inangta srar
edenleri, yalanolara beddua etmeye davet etmek-
tir.

Riväyet olunuyor ki, Hicret'in 10. yhnda Necran
Hrristiyan'lanndan 60 kigilik bir heyet, Peygambe/i-
mizle görügmek igin Medine'ye geldiler. Peygam-
beiimiz, onlan güzel a$rlad ve kendi Mescidinde
diledikleri gibi ibadet etmelerine de izin verdi. igte
bu sürede Hz. isa'y anlatan äyetler, o zaman on-
lann sorulanna cevap olarak indi. Ancak onlar, Hz.
isa'nrn tanrrh§r inancrnda srar ediyorlardr. Oysaki
onlann din iglerinin reisi olan Ebu Harise bin Alka-
me, eski kubal metinlere väkrf bir insandr ve Pey-
gamber'imizi görünce. Onun, beklenen Ahir Zaman
Peygamberi oldu§unu anlamrgr. Bekir bin Vail ka-
bilesinden olan bu zat, Necran'a gidip Hrristiyanh§r
kabul edince, gok büyük itibar görmüg ve kendisi
igin btiyrik kiliseler yaprlmrgr. Nihäyet Peygam-
be/imiz (S.), Hasan, Hüseyin, Hz. Fatrme ve Hz.
Ali'yi (R.) yanrna alarak mübahale igin onlara d@ru
ilerlemeye baglayrnca, anrlan Ebu Harise, Necran'lr
arkadaqlanna:'Vallahi, siz onunla mübaheleye
girerseniz, hepiniz heläk olurcunu/'dedi ve onlarr
bundan vazgegirdi. Necran'hlar, Hrristiyan olarak
kahp cizye vermeyi kabul ettiler. Peygambeiimiz,
Ebu Ubeyde bin Cerrah'l da onlara kadr tayin etti.
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62. igte (isa hakkndaki) gergek haberler,
hig güphesiz bundan ibarettir. Allah'tian
bagka da higbirtann yoktur. Hig kugkusuz
Fziz(en güglü) ve Haki'm (en yüksek hik-
met sahibi) olan da yegäne Allah'ür.

63. E§er bundan sonra onlar yüz gevire-

cekolurlarsa, bilsinler ki, Allah, bozguncu-
lan güphesiz gok iyi bilmektedir.

O4. Ey Muhammed! De ki:"Ey Kitap Ehli!
(Yahudi'ler ve Hrristiyan'lar) Sizinle bizim
aramrzda mügterek olan bir söyleme geli-

niz: Allah'tan bagkasrna trapmayaltm; Ona
higbir geyi ortak da kogmayaltm; Onun
yanr srra birlcirimizi (insanlan) tann da
edinmeyelim!" Bundan sonra e§er yüz ge-

virecek olurlarsa, arilk deyiniz ki: "Siz gahit

olun, biz güphesiz Müslüman'lanz fievhit
ehliyiz)."

65. Ey Kitap Ehli (Yahudi'ler ve
Hrristiyan'lar)! Nigin lbrahim hakklnda tar-
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tsryorsunuz (onun da kendi dininizde ol-
du§unu.iddia ediyorsunuz)? Oysaki Tev-
rat da, lncil de ancak lbrahim'den sonra
inmigtir. Öyteyse nigin akhnrzr kullanmr-
yorsunuz?

66. igte siz böylesiniz: Hakkrnda biraz
bilgi sahibi oldu§unuz konuda (Musa ve
isa konusunda) tartrgtrnz; lal<at hig bilgi
sahibi olmadr§rnrz konuda nigin tarttgtyor-
sunuz? Oysaki Allah her geyi bilir; siz ise
bilmezsiniz.

62. ibrahim, Yahudi de de§ildi; Hrdstiyan
da deöildi; fakat o, bätrl inanglara hig itibar
etmeyen bir Müslüman (Ievhit ehli) idi. O,
higbir zaman da Allah'a ortak koganlardan
olmadr.

68. Hig kugkusuz insanlar iginde ibrahim'e
en yakrn dostlan, ona uyanlar ile bu Pey-
gamber (Muhammed) ve bu Peygambere
iman edenlerdir. Allah da, iman edenledn
dostudur.

69. Kitap Ehli'nden bir zümre istediler
ki, sizi (baz Müslüman'lan) hak yoldan
saptrrsrnlar. Oysaki onlar, kendilerinden
bagkalannr saptrramazlar. Yine farktna
varmazlar.

7O. Ey Kitap Ehli! Nigin Allah'tn äyetlerini
(Muham-med'in peygamberli§ini bildiren
Tevrat ve incil äyetlerini veyahut Kur'an
äyetlerini) inkär ediyorsunuz? Oysaki siz,
o äyetlerin hak oldu§unu (mucizelerle) bi-
liyorsunuz.

(O4) Riväyet olunuyor ki, '0 Yahudi'ler ve
Hrristiyan'lar, bilgelerini ve rahiplerini Allah'tan bag-
ka tann edindiler." [fevte:31) äyeti inince, önceleri
Hristiyan olup sonra Müslüman olan Adiyy bin Ha-
tem, Peygambeiimize (S.): "Ey Allah'tn Elgisi! Biz,

o rahiplere tapmryorduk ki!.." dedi. Bunun üzerine
Peygambe/imiz: "Peki$, onlar, kendi kafalanndan
neye helä, neye haram, deseler, siz teslimiyet igin-
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veya Hacc yapanlann da britün gegmis günahlan
ba§qlanrr. Yine, Buhari hadislerine göre, baz du-
alan okumakla, öme§in: 100 kere "Sübhanallahi
ve bi hamdih" demekle de britün gegmis günahlar
ba§rglanrr. Yine, Buharlye göre, bir kimsenin cena-
zesinde iki kigi, onun iyi bir insan oldu§una gahitlik
ederse, Allah da, onu ba§rglar.

Btitün bunlann yanr sra evliyanrn gefaati de yedek-
te durmaktiadrr.

igte Nizamiye Medreselerinden beri bu uydurma
hadislerle Müslüman'lara ö§rit verilmektedir. As[ n-
da bu tür o§ütler (!), Müslüman'hrr günahlara kargr
cesaretlendirmektedir. igte ondan dolayldrr ki, en
güzelahlak tamamlamak igin gönderilmig bir Pey-
gamberin (S.) ümmeti, ahlakta da, bütün geligmig
ülkelerin gerisine dügmügür.

Anrlan ekolün islam anlaygrnr savunanlar, Frkrh iF
minde ve özellikle islam dünyasrnda en gok mensu-
bu bulunan Hanefi Frkhrnda igtihadr, mutlak, mez-
hep ve mesele olmak üzere üge aynp sonuncusu-
nun kapsrnr da M. 1 220'de kapatmqlar ve bu tarih-
ten sonra igtihat yaprlamayaca§rna hükmetmigler.
Yine onlar, yorumu da, Tahrig, tercih ve Temyz
olmak üzere üge ayrmrglar ve ügüncüsünün kapl-
srnr da 1310 tarihinde kapatmrglardrr. Hulasa, on-
lara göre, anrlan tiarihlerden sonra Müslüman'lar,
kryamete dek bütün sorunlanntn gizümünü, o eski
igtihat ve yorumlarda arayacaklardrr.

igte bundan dolayrdrr ki, daha sonraki astrlarda
yaprlan Frkhigalqmalann hepsi, eski igtihat ve yo-
rumlan düzenlemekten ibaret olmugur. Örne§in:

Hint Sultanr Muhammed Evrek Zib devrinde (1658-
1701) bir ilim heyeti, Fetava-r Hindiyye adh Frkrh
kitiabrnr bu metotla yazmstr.

Osmanhlar döneminde Tanzimaftan sonra 15 ki-
gilik bir ilim heyeti tiaraflndan hazrlanan ve 1869-
1876'de yünirlü§e konulan Mecelle-i Ahl«äm-r Ad-
liyrye adh eser de, eski igtihat ve yorumlarr, düzene
koyan, maddeler haline getiren bir gahgmadan iba-
rettir.

§eyhu'l islam Mustafa Hayri Efendi'nin gayretleriyle
olugurulan ve 1914'te onun bu görevden a[nma-
sryla da son bulan Tedvin heyetinin galrgmasr da,
eski gahgmalan biraz daha genigletmekten ve on-
larda bulunmayan bölümleri de ilave etmekten iba-
rettir. Bu gahgmalar, o heyette bulunan Ömer Na-
suhi Bilmen tarafrndan muhafaza edilmig ve eksik
bölümler de tiamamlanarak "Hukuk-r islamiyrye ve

de kabul etmiyor muydunuz?" buyrrdu. Adiyy de:
"Evet, öyle idl'dedi. Peygambedimiz: "iEe bu, onla-
n tiann edinmek demeki/' buyurdu.

Bu äyetteki fievbe: 31) Yahudive Hrristiyan'lann
din adamlanndan mal<sat, anrlan hadiste de igaret
edildi§i gibi, Yahudi ve Hrristiyan'larrn, bilgilerini ve
akrllannr kullanmadan, her dediklerini, kesin dini
bilgi olarak kabul ettikleri, kendilerine kargr ihläs ve
teslimiyet gosterdikleri, keramet ve gefaat yetkisi-
ni häiz bulunduklarrna inandrklan geyhleridir. igte
Tevbe: 34. äyette bildidldi§i gibi, eski Yahudi'lerin
ve Hrristiyan'lann Tevhid inancrnr bozan ve ählrette
gefaat vaadiyle, mallarrnr alan bu srnfirr. Daha
sonraki asrrlarda Yahudi'ler ve Hrristiyan'lar, dün-
ya igledni bu srnfrn sultiasrndan kurtarrp ilim yoluna
girdilerve M.1 1. asnn ikinci yansrndan önceki akrlcr
islam bilginlerinin müspet ilimdeki buluglannt ve ga-
l6malannr esas ahp ilerlediler.

islam dünyasrnda ise, M. 1063'te Nizamiyye Med-
reselerinin agrlmasryla akrlcr islam anlayrgr gö
keftildi; müspet ilim galrgmalarryla dünyaca ünlü
Harezmi (ö1.847), Cahrz (ö1.870), Farabi (ö1.95,
ibni Sina (ö1.1037), Biruni(ö1.10218), iOni Heysem
(ö1.1051) gibi, islam bilginleri l«äfir olarak ilan editdi.

Qünkü akrlcr islam bilginleri, evliya olarak vasillan-
drnlan geyhlerin kerametine, gefaatine ve onlann,
Peygamberlerin, vahiy yoluyla do§rudan do§ruya
llähi kaynaktan bilgi aldrklarr gibi, kendilerinin de
ilhäm yoluyla do§rudan do§ruya aynr kaynaktan
bilgi aldrklanna inanmryorlardr.

Kugeyri (ö1.1072), imamü'l Haremeyn (ö1.1085)
ve Gazali (ö1.1 1 1 1) gibi, Nizamiye medreselerinin
üstatlan, müspet ilim yolunu kapattrklarr gibi, Hadis
ilminde de bazr eski islam älimlerinin tespitlerinin
dqrna gkrlamayaca§rnr, o gal6malann, islam'rn ta
kendisi oldu§unu sawndular. Öme§in: Hadis ilmin-
de yazlmq baz Hadis kitaplarrndaki hadislere ve
özellikle Buhari hadislerine asla itiraz edilemeye,
ce§ini, bu hadislerin srhhati konusunda aragürma
yaprlamayaca§rnr, günkü o tespitlerinin kesin oldu-
§unu savundular.

igte onlarrn bu Hadis anlayrgr, Müslüman'lann ahla-
krnr da tahrip etmigir. Qünkü ahlak konusunda en
büyük müeyyide dindir. Oysaki Buharlnin hadisleri-
ne (!) göre, Allah'rn (C.) affr, ma§fireti, ebedisaadet
ve c€nnet, o denli kolaylagrnlryor ki, din, müeyyi-
de olmaktan grkryor. §öyle ki: Buharlnin yazdrsr
hadislere(!) göre, günlük ibadeüeri yapanlann,
bütün günlük günahlarr ba§rglanrr; hafta[k ibadeti
(Cuma) yapanlarrn da, britün haftahk günahlarr ba-
§rglanrr; ylhk ibadeti (Ramazan orucu ve Teravih)
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lsü lahat-r Frkhiyye Kamusu" adtyla yaynlanmqt r.

1918'de §eyhu'l islam Musa lGzim Efendizama-
nrnda kurulan ve 1922 ylana kadar galqmalannt
sürdüren Daru'lHikmeti'l islamiyye ise, srrf, yaban-

cr okullann misyonerlik faaliyetlerine ve Rusya'da
yeni kurulmug olan Komünizm idaresine karg halkt

aydrnlatmak, islam'rn yegäne hak din oldu§unu,
di§er dinledn bätrl olduklarrnr kantlamak, Allah'tn
vart§rnr ve birli§ini, käinaün mükemmel düzeni ile
ispata galsmak, geriat kanunlanyla yönetilmenin,
islam'rn, mutlak olarak gere§i oldu§unu anlatmak
amaoyla kurulmugtu.

10 üyeden olugan bu kurumun bagkanlt§tnt da bir
süre Mehmed Akif Ersoy, bir süre de lGmil Efendi
adrnda bir zat yapmrgtrr. Bu kurumun galqmalart
"Ceride-i itmiyye' gazetesinde yayrnlanryordu. O
kurumun bir üyesi olan Said Nursi o galqmalan,
Ebced hesabryla, Kuian äyetlerinden kendine iga-

reüer bulmak gibi birtakm iddialarla harmanlayarak
kitaplar haline getirmi$ir.

Said Nursinin, Ebced hesabryla kendisine ve eser-
lerine Kur'an'dan igaretler grkarmastntn, ilmibir de-

§eri olmadr§r gibi, islam inanoyla ba§dagtrnlmasr
da mümkün de§ildir. Qünkü kitaplartndaki bilgilerin
semävi oldu§unu ve kendisine yazdrnld§tnt, ayn-
ca, Ku/an'da zikredilen Peygambe/imizin vastflart-
ntn, aynr zamanda kendinsin de vasülan oldu§unu
ve Kuian'rn vasrflarrnrn da aynt zamanda kendi
eserlerinin vasrflart oldu§unu iddia etmektedir.
Bu konularda güphe duyanlar igin, yalntz 'Sikke-i
Tasdik-r Gaybi" isimli kitabrnr okumalan yeterlidir.

Anrlan Daru'l Hikmet'l islamiyye, Müslüman'lann
onca sorunlannrn higbirine gozüm getirmemi§; hep
islam'r, islam nizamrnr, geriati övmügler ve gu söy-
lemleri tekrarlayrp uzun uzadrya izahlannt yapm§-
lardrr:

"En mükemmel kanun, Allah'tn kanunudur; Allah,
yarattr§r insanlann nasrl tslah edilebileceklerini en
iyi bilendir. igte ona göre de kanun koymugtur.

Bütün sorunlarrn gözümleri, zaten Ftkth kitaplann-
da var. Onlardayaztlt olanlar, Allah'rn kanunlandtr.
Allah'rn kanunlannt uygulamayanlar, Mäide: 44, 45,
47. äyetlerinde bildirildiÖi üzere, l«äfirledn, zalimlerin
ve fäsrklerin tia kendileridir."

Pekiyi, günümüzün ticari iligkilerini eski i$ihat ve
yorumlarda bulabilir misiniz?

Eski igtihatlara göre borg nakli caiz olmadr§tna
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gore, bono ve seneüerin ciro iglemlerini ne yapa-
caksrnrz?

Tagr nr r mallann a[ m-sat mlannda, eski igtihatlarda-
ki teslim ve tesellüm gartrnr günümüzde nasl uygu-
layacaksrnz?

Eski igtihatlardaki gahitli§in gartlannt nasl uygula-
yacaksnrz? Ome§in: §afiilere göre, bas aEk ge-
zen erke§in, Hanefilere gore de, gark, türkü soy-
leyen, bir galgr aleti galan, yolda yemek yiyen, kug

besleyen kimselerin gahitli§ini gimdi de gegersiz mi

sayacaksnz?

Siz, gayri Müslim vatandaglara eski igtihat ve yo-

rumlarr uygulayabilir misiniz? Yapamazsn tz; günkü

brirtün dünya aya§a kalkar.

Aynca eski i$ihatlar ve yorumlann tamaml, Öyle

sanrldr§r gibi masum da deöildir; bunlann iginde,

islam'rn temel felsefesine zrt olan i$ihat ve yorum-
lar da var. Öme§in:

Zalim, gaddar, ahlaksrz, zinal<är ve rügvetgi olan
sultianlann, yöneticilerin, kadilann (häkimledn), bu
fiillerinden dolay görevden ahnmalanntn zorunlu
olmadr§r, bu halledyle birlike göreve devam etm+
lerinin caiz oldu§u hükmünü, islam'la nasl ba§dag-
üraca§rz?

Bir erke§in, kendisiyle evlenmeye raz olmayan bir
kadrn igin, mahkemeye bagvurup o kadtntn, ken-
disiyle evli oldu§unu iddia ederek iki yalano gahit

dinletmesiyle ve häkimin de, igin ig yüzünü bilme-
den, evlili§i tescil etmesiyle, o evliliÖin megni bir ev-
lilik sayrlaca§r, cinsel iligkilerinin de mubah olaca§r
hükmüne islam gedati midiyece§iz?

Yine, icbar ve ölüm tehdidiyle yapünlan kadtn boga-

manrn, gegerli bogama saylmasnt, zalimlere kargt

mazlumu koruyan islam'la nasrl ba§dagtrraca§rz?

Yine, zina etmig bir kimsenin @zastna hükmedil-
meden ön@ hatrrt, ntifuzlu insanlann araya girip

kendisini zina cezasrndan kurtiarmantn caiz olmast-
nr, ilähiadaletle nasrl izah edebiliriz?

Daru'l Hikmet denilen dini kurumun üyeleri, galq-
malarrnda ve yaynlannda bunlan hig konu etne-
diklerine göre ve bunlar igin yeni i$ihat ve yorum
getirmediklerine göre, ya bunlan bilmeyecek kadar
Frkh müdewenattndan habersiz idiler, ya da bun-
larr da geriat olarak iglerine sindiriyorlardt.

Ülkemizde, islam nizamrnr getirmek amaoyla ku-

rulmug olan bir partinin lideri, 1980'lerde beni, bazt
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akademisyenleri ve Diyanet lglednin yüksek kade-
melerinde görev yapm6 baz zatlan evine ga§rrdr
ve özetle dedi ki:

"Biz, islam Hukukunun bütün bölümlerini kapsa-
yacak ve günümüzün btitün sorunlanna gözüm
getirecek bir Mecellenin tedvini igin bir komisyon
kurmay dügünriyoruz. Bu komisyonun bagkanr Ali
Akn olacak. Bu komisyonda Hukuk profesörleri de
olacak, onlar, bu galqmay Hukuk diline gevirip
maddeler haline getirecekler."

Bunun üzerine ben, yukarrda anlattldanmr orada
da anlatrp eski igtihat ve yorumlann, günümüzün
ihtiyaglannr karglamaktan gok uzak oldu§unu ve
baa igtihat ve yorumlann da, lslam'm ruhuyla ba§-
dagmad§rnr soyleyince, hayretler iginde kaldrlar.
Ve o projeden vazgegildi.

ige lrtizamiye Medreselerinin kültüni, istam dünya-
stnrn dinini de, dünyasrnl da boyle perisan etmigtir.

Bazr islam ülkelerinin yöneticileri, bu geri kalmrg-
llktan kurtulmanrn, geligmig batr ülkelerinin hayat
tarzrnr tiaklit etmekle gergeklegece§ini sanmrglar ve
bunun igin Müslüman halk gok zorlamqlar. Ancak
onlann bu gabalanndan olumlu bir sonug ahnama-
mr$rr. Qünkü bunlar, gareyi ilimde degil, gekilcilike,
üretimde de§il, tüketim bigiminde aramrgladrr. Üs-
telik lslam'a aykrrr hayat lazlanyla, muhaliflerinin
eline de gok malzeme vermiglerdir.

äe yandan bu yöneticiler, geri kalmrgh§rn bag
müsebbibi olarak gördükleri slnfrn faaliyetlerini
kanunlarla yasaklamrglar; fakat yeni kurduklarr dini
kurumun idaresini, temelde o srnrfla hemfikir olan
kimselerin eline vermigler. Böylece önceleri tekke-
lerde anlatrlanlann aynlsr, camilerde anlatrlmaya
baglanmrgtr. Yine, bu dini kurumun idarecileri, bu
srnfrn, maliolarak güglenmeleri ve kurumlagmalarr
igin, ellerindeki bütün devlet imkänlarrnr kullanmrg-
lardrr. Sonugta, faaliyetleri yasaklanmadan önce
birer ahgap binada faaliyet gösteren cemaaflerden
her biri, günümüzde devasa ekonomik imkänlara
sahip vakflar ve sirketler haline gelmigtir.

O,ysaki onlarrn faaliyetlerini kanunlarla yasaklamak
yerine, dinikurumun idaresi ve diniokullann yöneti-
mi, islam'rn Tevhid ve aklcr anlaygrnt savunänhnn
eline verilseldi, ülkenin dinive dünyevibüyük so-
runlan birgeyrek asrda hal olurdu.

(65) Riväyet olunuyor ki, Yahudi bilgeleri ile Necran
Hrristiyan'lan, Peygambe/imizin (S.) huzurunda
tadrgrlar. Yahudi bilgeler: "ibranim Peygamber de
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bir Yahudi idi" dediler. Hrristiyan'lar da: "Hayrr, ib-
rahim Peygamber bir Hrristiyan idi" dediler ve bunu
Peygamber'imize sordular. igte bunun üzerine bu
äyet indi. Yani Yahudilik, Tevrafrn Hz. Musa'ya
inmesiyle, Hrristiyanhk da, incil'in Hz. isa'ya inm+
siyle do§mugtur. Oysaki Hz. ibrahim, Hz. Musa'dan
yaklagrk bin sene önce, Hz. isadan da yaklagrk iki
bin sene önce yagamrgrr.

Bazr tarihgilere gore Hz. ibranim, M.Ö. 1850'de
Filistin'e gelmigtir. Hz. Musa da, M:Ö: 1346'da israil
O§ullan'nr Msr/dan grkarmrglr.

(69) Riväyet olunuyor ki, b€tzt Yahudi'ler,
Sahabe'den Hz.Huzeyfe, Hz. Ammarve Hz. Muaz
bin Cebel'i Yahudi yapmak igin'u§ragtr lar. igte onun
üzerine bu äyet inmigtir.
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71. Ey Kitap Ehli (Yahudi'ler ve
Hrristiyan'lar)! Nigin (tahrif ve yalanla)
hakkr bät! ile kangtrnyorsunuz ve bile bile
hakk (Muhammed peygamberin vasflan-
nr) gizliyorsunuz?

72. Kitap Ehlinden (Yahudi'lerden) bir
grup birbirlerine dediler ki: "O iman etmig
olanlara indirilmig olan Ku/an'a günün ba-
grnda iman edin (iman etmis gibi yaprn);
günün sonunda da inl«är edin; belki onlar
da dinlerinden dönerler."

73. "Sakrn, kendidininize uyanlardan bag-
kasrna da gönülden inanmayrn! (bildikle-
rinizi söylemeyin! Yahut günün bagrnda
iman etti§inizi, yalnrz,sizin dininizden olup
da Müslüman olanlara agtklayn ki, onlar
da sizin gibidönsünler!)" Ey Muhammed!
Sen onlara de ki: "Gergek hidäyet (do§-
ru yol), ancak Allah'rn hidäyetidir. Size
verilmig olanrn bir benzerinin baEkaslna
da verilmesini gekemedi§iniz igin veya-

hut Müslüman'lann, Rabb'iniz katrnda
sizin aleyhinizde deliller getirebilecekle-
rini dügündü§ünüz igin bunu söylediniz."
(Yahut Kitap Ehlinden o zümre dediler ki:
Size verilmig olanrn bir benzerinin bagka-
srna da verildi§ine veya Müslüman'lann,
Rabb'iniz katrnda sizin aleyhinizde deliller
getireceklerine inanmayrn!) Ey Muham-
med! Sen de ki: "§üphesiz britün iyillkler
Allah'rn elindedir. Allah, iyili§i kime dilerse,
ona verir. Zaten Allah, Väsi'dir (rahmeti
gok genigtir), Alfm'dir (her geyi hakkryla
bilendir).

74. Allah, rahmetini kime dilerse ona tiah-

sis eder. Zaten Allah, pek büyük lütuf sa-
hibidir.

75. Kitap Ehlinden öylesi vardrr ki, ona bir
kantrar altrn emanet edecek olsan, onu
sana eksiksiz geri verir; öylesi de vardrr
ki, ona bir dinar emanet edecek olsan,
onu sana geri vermez; me§er ki, tepesi-
ne dikilip durasrn. igte bu, güphesiz onla-
nn sunu demelerinden ileri gelmektedir:
"Ümmilerden (Kitap Ehli olmayan Arap'!a-
nn mahnr yemekten) dolayr bize bir vebäl
yoktur." Onlar, Allah adrna bile bile de ya-
Ian soylüyorlar.

76. Hayrr, öyle de§il! Her kim ahdine (Pey-
gambere iman ve emanetler konusunda
verdi§i söze) vefa gösterecek ve takuäyr
gözetecek olursa, igte Allah, tal«vä sahip-
lerini gergekten sever.

77. $üphesiz o kimseler ki, Allah'a kargr
verdikleri ve ettikleri yemini az bir bedel
kargrh§rnda de§igtirirler, igte onlann öbür
dünyada higbir nasibi yoktur ve kryamet
günü Allah onlarla konugmayacak; onlara
rahmetle bakmayacakve onlan temize gt-

karmayacaktrr. Pek acr veren bir azap da
onlar igindir.
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f/2) Bunu söyleyen Kitap Ehli hakkrnda iki riväyet
vardrr:

a) Kble'nin de§igtirilmesi hakknda inen äyet, na-
mazda l(ä'be'ye yönelmeyi emredince, Yahudi'ler-
den l(ä'b bin Egref ve Malik bin Sayf, kendi adam-
lanna dediler ki: 'Günün bagrnda siz de buna iman
etti§inizi agklayrn ve lG'be'ye do§ru namaz krhn;

sonra günün sonunda da Kudüs'teki EFSahre'ye
do§ru namaz khn. Belki Müslüman'lar: 'Bunlar,
bizden daha iyi biliyor ve onlar döndüle/ derler de,
kendileri de dönerler."

b) HayberYahudi'lerinden 12 din adamr birbirledne
gunu soylediler: "Biz, günün bagrnda islam'a girdi§F
mizi agklayalrm; günün sonunda da diyelim ki:'Biz,
Kitabrmza baKrk ve älimlerimize danqtrk da, Tev-
raftaki vasflarr Muhammed'de bulamadrk.' Böyle
dersek, belki Muhammed'in Ashab'rnr da güpheye
dü9ünirü2."

(/5) Riväyet olunuyor ki, Yahudi asrlh olup sonra
Müslüman olan Abdullah bin Selam'a, Kureyg'liler-
den biri, 12ü) ukr1rye altrn emanet eünig ve o da
onu eksiksiz olarak ona geri vermigi. Finhas bin
Azura adrndaki Yahudi'ye ise, bir Kureyg'li bir dinar
emanet vermig ve o da, bunu inl«är etmigi.

Di§er bir riväyete göre ise, güvenilir Kitap Ehli'nden
kastedilen, Hrristiyan'lardrr. Qünkü o zaman
Hrristiyan'lar, genellikle güvenilir insanlar idiler. Gü-
venilir olmayan Kitap Ehli'nden kastedilen de Ya-
hudi'lerdir. Qünkü Yahudi'lerde genellikle hryanet
gözleniyordu.

CZ) Bu äyetin nüzül (inig) sebebi hakkrnda 9u
riväyetler vardrr:

alBazt Yahudi din adamlan, aldrklan rügvet kargrlr-

§rnda Peygamber'imizin (S.), Tevrattaki vasrfl arrnr
ve emaneüerin hükmünü de§igirdiler.

b) Bir tacir, pazarda, mallannr satarken, mallann
alq fiyatlannr yüksek gösterip bunun igin yemin
ediyordu.

c) Eg'as bin lGys ile bir Yahudi, bir kuyu veya arazi
davasrnr Peygambedimize götürmüsler ve yemin
Yahudi'ye dügmügü; o da yalan yere yemin etmigi.
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78. Kitap Ehli'nden öyle bir zümre de var-
drr ki, Kitiap'rn (Tevrat'rn) tahrif edilmig
klsmrnr okurken dillerini e§ip bükerler ki,
okuduklannr Kitap'tan (Ievrattan) sanast-
ntz. Oysakio okuduklarr Kitrap'tan de§ildir.
Hem de: "O, Allah l«atrndandl/'derler. Oy-
sakio, Allah katrndan de§ildir. Yine, onlar,
bile bile Allah'a kargryalan söylerler.

79. Higbir insano§lunun, Allah, kendisine
Kitap, hikmet ve peygamberlik verdikten
sonra insanlara: 'Allah'rn yant stra bana
da kul olun (taprn)!" demesi asla yaktg-
maz ve fakat gunu demesi gerekirr "Öü-
retmekte ve okumakta oldu§unuz Kitap
uyannca Rabb'anf (ilimde, amelde kämil)
kimselerolun!"

80. Allah (yahut o insano§lu), size: "Me-
lekleri ve peygamberleri tiannlar edininiz!"
diye de emretmez. Siz Müslüman olduk-
tan sonra size käfirli§i emreder mi hig!
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81. Bir zaman da Allah, peygamberlerden
kesin söz almrgtr ki, Ben, size Kitap ve
hikmeti verdikten sonra yanrnrzdaki Kitia-

b do§rulayrcr bir peygamber geldi§inde,
mutlak ve muhakkak ona iman ve yardrm
edeceksiniz! Allah, onlara demigti ki: "Siz
bunu ikrarve kabulettiniz mive Benim bu
a§rr ahdimi üzeinize aldrnrz mr?" Onlar:
"lkrar ettild demiglerdi. Allah demigti ki:

"Oyleyse gahit olun; Ben de sizinle bera-
ber gahit olanlardanrm!"

82. Bundan sonra her kim yüz gevirecek
olursa, igte onlar artrk tamamen yoldan
gkmrglann (inatgr käfirlerin) ta kendileridir.

[Xl. Yoksa onlar, kendilerine Allah'rn di-
ninden bagka bir din mi anyorlat? §u
göklerde ve bu yerde ne varsa hepsi ister
istemez, Allah'a teslim olmugtur ve Ona
döndünileceklerdir.

(78) Riväyet olunuyor ki, Yahudi'lerden Kä'b bin
Egref, Malik bin Sayf ve benzerleri, Tevrat'rn tahrif
edilmig krsrmlannr okuken, gergek Tevrat'tian sa-
nrlsrn diye dilledni e§ip bükerlerdi ve onlan da Tev-
rat äyetleri gibi gostermeye gahgrrlardr.

f/9) Riväyet olunuyor ki, Necran Htristiyan'lan de-
miglerdi ki: "isa, onu tann edinmemizi bize emret-
migtir." ige bu äyet, onlara cevap vermektedir.

Bir riväyete göre de, Ebu Rafi el-Kurezi ile Sey-
yid eFNecrani adlanndaki zatlar, Peygambe/imi-
ze (S.) dediler ki: "Sana tiapmamrzr ve seni tiann

edinmemizi ister misin?' Peygambe/imiz de dedi
ki: 'Allah'tan bagkasrna taprlmasrndan ve Allah'tan
bagkasna tapmay emretmekten Allah'a s§tntrz.
Allah, bunun igin beni göndermedi." igte bunun üze-
rine bu äyet inmigir.

Bir di§er riväyete göre, Müslüman'lardan bir zat
dedi ki: 'Ya Resulallah, biz, birbirimize selam ver-
di§imiz gibi sana selam veriyoruz; biz nigin sana
secde etniyoruz?" Peygambeiimiz de dedi ki:

'Allah'tan bagka hig kimseye secde etmek caiz de-

üildir; ancak peygamberinize saygtlt olun ve Onun
EhFi Beytinin hakknt tranryn!"

Cüz:3

(81) Bu misak (kesin söz) hakknda gu gönigler
vardrr: a) Peygamberler igin hüküm bu ise, ümmet-
leri de öncelikle bu hükmün kapsamrna dähildir. b)
Bu misak, hem peygamberlerden, hem de olarrn
ümmetlerinden ahnmrgtu. Ancak äyette yalnrz pey-
gamberlerin zikredilmesiyle yetinilmigtir. c) Allah,
peygamberlerin, kendi ümmetlerinden aldklan mF
sakr peygamberlerden almrgtrr. d) Bu peygamber-
lerden kastedilen, peygamberlerin evladr, yani israil
O§ullandrr.

AL] IMRAN SURESI
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84.Ey Muhammed!Sen de ki: "Biz, Allah'a
iman ettik; bize indirilene, ibrahim'e,
ismail'e, ishaKa, Yakub'a, Yakub'un evla-
drnadan olan peygamberlere indirilenlere,
Musa'ya, isa'ya ve di§er peygamberlere
Rabb'leri tarafrndan verilmig olanlara da
iman ettik. Biz, onlardan higbirini ayrr tut-
mayz ve biz ancak Allah'a teslim olmu-
guzdur.

85. Her kim de, islam'dan bagka bir din
arayacak olursa, igte o din, kendisinden
asla kabul edilmeyecettir. Öbtir dünyada
da o, hüsrana u§rayanlardan olacaktrr.

86. Allah, öyle bir toplumu nasrl hidäyete
(do§ru yola) erigtirir ki, onlar, iman ettik-
ten, bu Elginin güphesiz hakoldu§una ga-
hitlik ettikten ve kendilerine apaglk deliller
geldikten sonra küfre sapmrglar. Zalen
Allah, higbir zalimler toplumunu hidäyete
erigtirmez.
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87. igte onlann cezasr (yaptrklannrn kaqr-
h§r), Allah'rn, meleklerin ve bütün insanla-
nnr läneti, üzerlerine olmaktrr.

88. Onlar, orada (länetin, cehennemin
iginde) sonsuza dek kalacaklardrr. Onla-
nn azabr hig hafifletilmeyecek ve onlara
rahmetle baklmayacaktrr (mühlet veril-
meyecektir).

89. Ancak bundan sonra tövbe edip de,
düzelmig olanlarmüstesna. igte onlar igin
Allah, güphesiz Gafü/dur (gok ba§rglayr-
crdr r), Rahim'dir (gok merhametlidir).

90. §üphesiz o kimseler ki, iman ettikten
sonra krifre (inkära) dönmügler, sonra kü-
fürlerini daha da arttrrmrglar, onlann töv-
beleri asla kabul edilmeyecektir ve igte
onlar, sapknlann tia kendileridir.

91. Kugkusuz o kimseler ki, küfürde di-
rendiler ve l«äfir olarak öldüler, artrk onlar
dünya dolusu altrn fidye verecek olsalar
da, higtirinden kabul edilmeyecektir. igte
pek acr veren .vap onlar igindir. Onlann
yardrmcrlan da olmayacaktr r.

(SA) Biz, Musa'ya verilen Tevrafa da, isa'ya veri-
len incil'e de, ikisinin eliyle gösterilen mucizelere ve
adlan zikredilen ve edilmeyen bütün peygamberle-
re vahiy edilen Kitaplara ve mucizelere iman ettik,
demektir.

Burada yalnrz Musa ve isa (S.) zikredilmig, günkü
söz konusu olan, Yahudi'ler ve Hrristiyan'lardrr.

Biz, Yahudi'ler ve Hrristiyan'lar gibi peygamberler
arasrnda aynm yaptp bir krsmrna iman, bir ktsmrnr
da inkär etmeyiz; fakat hepsinin peygamberli§inin
hak oldu§una ve kendilerine indirilmig olan vahiy-
lerin ve Kiraphrrn o zamanlar igin do§ru oldu§una
inanrrrz.

(9{l) Bu äyete konu olanlarrn kimler olduklan konu-
sunda gu görügler vardrr:

a) inatgr ve rsrarct Yahudi'ler, Hz. MusaileTevrafa
olan imanlanndan sonra Hz. isa ile incil'i inkär et-
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tiler. Sonra ktifürlerinde, inat ve rsrarlannda daha
da ileri giderek Peygambe/imiz (S.) ile Ku/an'r da
inl«ära devam ettiler.

b) inatgr ve rsrarcr Yahudi'ler, Peygamber'imize
peygamberlik gelmeden önce Tevrattaki tarifine
grire ona iman ettiler; sonra ona peygamberlik ge-
lince, onu inkär ettiler ve onu köttilemek, bagkalan-
nr da imandan ahkoymak ve Müslüman'larla olan
antlagmalannr da bozmak süretiyle küfürlerinde
daha da ileri glttiler.

c) Bunlar, imanlanndan sonra islam'dan dönüp
Mekke'ye iltihak eden ve sonra da Peygarnbeiimiz
igin: Onun, zamanrn felaketine u§ramasrnr bekle-
riz veya mecbur kalusak, ona geri dönüp imanrmrzr
aqrklarnak süretiyle münafrkhk yapanl' deyip ktifür-
lerinde daha da ileri gidenlerdir.

(91) Bu äyet, ikitürlü agklanabilir:

a) Dünya hayaünda dünya dolusu altrn sadaka ver-
mig olsa bile...

b) Öbür dünyada azaptan kurtulmak igin dünya do
lusu altrn fidye verse bile.. .
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92. Siz en sevdi§iniz mallardan haytr
yolunda harcamadrkga gergek iyili§e
(Allah'rn rahmetine, nzasrna, cennete)
asla eremeyeceksi niz. Taten siz, hayrr yo-
lunda her ne harcarsanrz, igte Allah onu
gergekten pekiyi bilmektedir.

93. israil O§ullan'na yiyece§in her türlüsü
heläl idi; yalnrz Tevrat indirilmeden önce
israil'in (Yakub'un), kendine haram krl-

drklarr heläl de§ildi. Ey Muhammed! Sen
onlam de ki: "Haydi, Tevrat't getrin de,
okuyun, e§er do§ru sözlü kimselerseniz."

94. Artrk her kim bundan sonra Allah'a
kargr yalan uyduracak olursa, igte onlar
zalimlerin ta kendileridir.

95. Ey Muhammed! Sen de ki:'Allah do§-
rusunu söylemigtir. Oyleyse bättla itibar
etmeyip Allah'rn birli§ine inanan ibrahim'in
milletine (dinine) uyun! O, higbirzaman da
Allah'a ortak koganlardan olmamtgtlr."



Cüz:4

96. Hig güphesiz bütün insanlar igin yer-
yüzünde ilk kurulan Beyt (Allah'a ibadet
edilen mäbet), bütün milletlere hidäyet
kayna§r olan Mekke'deki o kutlu Kä'be'dir.

97. Orada apagrk niganeler ve ibrahim'in
makamr vardrr. Hem de, her kim oraya
girecek olursa güven iginde olur. Yolu-
na gücü yetenlerin de o Beyt'i (Kä'be'yi)
haccetmeleri (ziyaret etmeleri), Allah igin
insanlar üzerinde bir borgtur. Kim de,
Allah'rn bu farzrnr inkär edecek olursa, bil-
sin ki, Allah gergekten bütün älemlerden
müsta§nidir.

98. Ey Muhammed! Sen de ki: "Ey Kitap
Ehli (Yahudi'ler ve Hrristiyan'lar)! Allah'rn
äyetlerini (Kufan'r) neden inkär ediyorsu-
nuz? Zalen Allah, bütün iglediklerinizi pe-
kiyi görmektedir.

99. Ey Muhammed! Sen de ki: "Ey Kitap
Ehli! Siz kendiniz gerge§igördü§ünüz hal-
de ne diye iman edenleriAllah yolundan
gevirmeye gahgryorsunuz; bu yolda e§rilik
anyorsunuz? Allah, sizin bütün igledikleri-
nizden hig de habersiz de§ildir."

100. Ey iman edenler! Siz e§er kendileri-
ne Kitap verilmig olanlardan bir zümreye
uyacak olursanrz, imanlnlzdan sonra sizi
geri käfirler haline döndünirler.

(91) Riväyet olunuyor ki, bu äyet inince, Ebu Talha
adrndaki Sahabi Peygambe/imizin huzuruna ge-
lerek 'Ya Rasulallah, benim mallanmdan en gok
sevdi§im, Beyraha hurmal§rdrr. Onu Allah'rn sana
gösterdi§i yere verebilirsin" dedi. Peygamber'imiz,
aya§a kalktr ve: 'Ay ne güzel, ay ne güzell igte o
gok degerli bir maldr. Ben, senin onu kendi muh-
tag yaknlanna vermeni tavsiye ederim" buyurdu.
Ebu Talha da, onu kendi akrabalan arasrnda tak-
sim etti.

110

na bindirdi. O zaman Zeyd, umdu§unu bulamamrg
gibi: "Ben onu sadaka vermek istemistim" dedi.
Peygambe/imiz: "Evet, Allah, bu sadakalan ger-
gekten kabul buyurmugtu/' dedi.

igte islam älimleri bu hadislere dayanarak, kiginin
en sevdi§i malrnr muhtiag olan en yakn akrabasrna
vermesinin, sadakanrn en faziletlisi oldu§unu söy-
lemiglerdir.

(90) Riväyet olunuyor ki, Yakup Peygamber, roma-
tizmaya yakalandr ve tabiplerin tavsiyesiyle deve-
nin etini ve sütünü kendine haram kldr.

Di§er bir riväyete göre, kendisi, anrlan hastialrldian
gifa buldu§u takdirde en sevdi§iyiyece§ive igece§i
kendine haram edece§ini adadr ve en sevdi§i yiye-
cek de develerin eti, en sevdi§i igecek de develerin
sritü idi.

Bu riväyetlere göre, bu äyetin, bir önceki äyetle mü-
nasebeti de gudur: Yakup Peygamber (S.) de, en
sevdi§iyiyece§ive igece§i, Allah igin kendine ha-
ram krlmrgr. Ve onun geriatinde bu caiz idi.

Ar--iiunnru süRESi

Yine, Zeyd bin Harise de, eok sevdi§i bir atr getirdi
ve: "Bu at Allah yoluna ba§rghyorum" dedi. Pey-
gambeiimiz de, Zeyd'in o§lu Usame'yi o attn strtr-
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101. Siz nasrlolur da, küfre saparsrnrz ki,
Allah'rn äyetleri size okunup durmaktadrr;
Allah' rn Elgisi de arantzda bulunmaktadrr?
Her kim de, Allah'rn dinine srmsrkr sanla-
cak olursa, igte o, gergekten dosdo§ru
yola iletilmig olur.

1t2. Ey iman etmig olanlar! Allah'tan
(Onun buyruklanna muhalefetten) hakkry-
la saknrn; hem de kendinizi yalnzAllah'a
vermig (Müslüman) olarak can verinl

1013. Yine, hepiniz birlikte Allah'rn ipine
(dinine, Kitabrna) srmsrkr sanhn; aynh-

§a da dügmeyin; size olan nimetimi de
hatrrlayrn! Hani bir zaman siz birbirinize
dügmanlar idiniz de, Allah, gönüllerinizi
birlegti rdi. Böylece Al lah' r n nimeti sayesin-
de birbirinizle kardegleroldunuz. Yine, siz,
bir ateg gukurunun tam kenannda idiniz
de, sizi oradan Allah kurtarmrgtr. igte Al-
lah, äyetlerinisize böyle agrklryorki, dogru
yolu tutasrnrz.

Cüz:4

104. Sizden öyle bir dinitopluluk bulunsun
ki, herkesi hayrr iglemeye ga§rrsln; iyili§i
emretsin; kötülü§e de engel olmaya ga-
hgsrn! lgte onlar da, saadete erenlerin tia

kendileridir.

105. Siz o kimseler gibi de olmayrn ki,
kendilerine apagrk deliller geldikten sonrcl
bölündüler ve anlagmazl§a dügtüler. igte
pek büyük bir azap da onlar igindir.

106. O kyamet günü nice yüzler a§ara-
cak, nice yüzler de kararacaktrr. igte o
yüzleri kararacak olanlara denilecek ki:
"Siz iman ettikten sonra küfre (in!«ära)

sapünrz, öyle mi? Öybyse küfrünüzden
(inl«ännrzdan) dolayr haydi, tiadrn bu aza-
br!"

1 07. Yüzleri a§aracak olanlara da gelince,
igte onlar Allah'rn büyük bir rahmeti iginde
olacaklardrr. Onlar orada sonsuza dek ka-
lacaklardrr.

108. Ey Muhammedl igte bunlar Allah'rn
äyetleridir; onlan sana gergek olarak oku-
yoruz. Allah ise, älemlere asla zulmetmek
istemez.

(103) Medine säkinleri olan Evs ve Hazrec kabile-
leri, ashnda ana, baba bir olan iki kardegin gocuk-
lan idiler. Sonra bu iki kardegin gocuklan arasrna
dügmanlrk gidi ve aralannda, 120 yrl süren savag-
lar oldu. Allah (C.), bu atesi islam ile söndürdü ve
Peygambe/imiz sayesinde onlar dost oldular. igte
onlar, islam'dan önce cehennemin tiam kenarrnda
bulunuyorlardr. E§er onlar käfir olarak ölselerdi, ce-
henneme gireceklerdi.

(104) islam'dainsanlan do§ruya, hayra, iyiye, güze-
le ga§umak ve fena[klara engel olmaya gahgmak
süretiyle iryat faaliyetlerini yürutmek, Müslüman'lar
üzerine Faz-r Kifäyedir (toplumun en az bir krsmr
tarafrndan yaprlmasr zorunludur). Bu itibarla yaprF

madr§r takdirde bütün Müslüman'lar, faar terk et-
mig saylrrlar; ancak yeterli sayda bir krsrm insan-
larrn bu vazifeyi ifa etmesi halinde, bu faz, bütün
Müslüman'lann boynundan kalkmrg olur.
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islarn, irgada pek büyük önem vermektedir. Nitekim
bundan sonra gelecek 110. äyet de, irgadrn önemi-
ni bildirmektedir.

Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imize (S.) insanla-
nn en hayrrhsr soruldu; o da buyurdu ki: "insanlarrn
en hayrrhsr, dinin emretti§i iyilikleri emreden, dinin
yasakladr§r kötülüklere de engel olmaya galqan,
Allah'a kargr talwäyr en gok gözeten ve akraba ilig-
kilerini en iyi koruyan kimsedir."

Ancak islam tarihinde bu hizmet, bagrbog brrakrl-
mq; liyakate, ehliyete baklmakszrn, herkesin biF
diüi l€dar irsatta bulunmasrna müsaade edilmig ve
zamanla daha gok, ehliyeti olmayanlar, fakat dq
göninümleriyle itimat telkin eden kimseler ön plana
grkmrglardrr. igte bu yüzden de Müslüman'lar, sayr-
srz cemaatlere ve zümrelere aynlmqlardrr.

Aynca, günümüz islam ülkelerinde yüz binlerce ca-
mide din görevlileri tarafrndan, dini (!) cemaatlerin
merkezlerinde de cemaatlerin ileri gelenleri tara-
frndan ve kültür merkezlerinde de akademisyenler
taraf rndan ahlak igerikli konugmalar yaprldr§r halde,
btittin islam dünyasr, insan haklannda ve ticaret
ahlaknda, Müslüman olmayan geligmig ülkelerin
gok gerisinde bulunmaktadr r.

Oysaki Allah (C.) Söyle buyurmugtur: "Sen, ö§tit
ver; günkü ö§üt, mü'minlere mutlaka fayda verir."
(Zäryät55)

Pekiyi, bunca etkinlikler, nigin Müslüman'lan bir
yere getirmiyor? Qünkü islam adrna hurafeler ve
asrlsz hadisler anlatrlryor ve pek nadir yetigen ehil
insanlara da hig iml«än tianlnmryor.
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109. §u göklerde ve bu yede ne varsa
hepsi de Allah'rndrr. Bütün iglerin sonu da
Allah'a döndürülür (vanr).

110. Siz (Muhammed ümmeti), insanlarrn
iyili§i igin var edilmis en hayrh ümmetsi-
niz. Qünkü siz iyili§iemreder, kötülü§e de
engel olmaya gahsrrsrnrz ve Allah'a iman
edersiniz. E§er Kitap Ehli de iman etmig
olsalardr, elbette kendileri igin daha hayrrlr
olurdu. iglerinden iman edenler var; ancak
onlann go§u yoldan grkmrg olanlardrr (kü-
fürde inat edenlerdir).

111. Onlar (o Yahudi'ler, dilleriyle) rahat-
srz etmekten bagka size zaril veremeye-
ceklerdir. Sizinle savasa girecek olsalar
da, size arkalannr dönüp kagarlar. Sonra
kendilerine yardrm da edilmez.

112. Onlar (o Yahudi'ler), nerede olurlarsa
olsunlar, Allah'rn ahdine ve Müslüman'la-
nn himayesine sr§rnmadrkga üzerlerine
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zillet damgasr vurulmu$tur. Hem de onlar,
Allah'rn gazabrna u§ramrglar ve onlann
üzerine miskinlik damgasr vurulmugur.
igte bu, gundan dotaydrr ki, onlar, ger-
gekten, Allah'r n äyetlerini inl«är ediyorlar ve
peygamberleri haksrz yere öldüruyorlardr.
igte bunun sebebisudur ki, onlar, (Allah'rn
emirlerine kargr) isyan etmiglerve srnrrlarr
agryorlardr.

113. Kitap Ehli'nin hepsi bir de§ildir. Kitap
Ehli'nden öyle do§ru bir topluluk vardrr
ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak
Allah'rn äyetlerini okurlar.

114. Onlar, Allah'a ve ährret gününe ina-
nrrlar; iyili§i de emrederler; kötülüöe de
engel olmaya galqrrlar; hayrr iglerinde de
yangrrlar. lgte bunlar da, do§ruluktan ay-
nlmayan insanlardandr r.

115. Onlar, her ne iyilik iglerlerse, igte o
da kargrhksrz brrakrlmayacakilr. Allah da,
takvä sahiplerini pekiyi bilmektedir.

(112) Bu äyet, Mtislüman'larla bang iginde yagama-
y kabul etTeyen ve her frrsatta antlagmalan bozup
putserest Arap'lara yardrm eden Kurapa, Nadir,
lGynule ve Hayber Yahudi'lerinin gelee§ini önce-
den bir mucize olarak bildirmig ve öyle de olmugur.

(113) Nitekim Yahudiälimlerinden olan Abdullah bin
Selam, Sa'lebe bin Said ve Üseyd bin Ubeyd gibi
kuüu ve mutlu birtopluluk Müslüman olmuglarü.

Di§er bir görüge gore bunlar, Necran halkndan 40
kigi, Habeg halkrndan 32 kigive Rumlardan 3 kigi
idiler. Bunlar önceleri Hz. isa dininde iken sonra
Peygambe/imizi do§rulayp Müslüman olmu$ardt.

Bir dväyete göre de, Peygambelimiz, Medine'ye
hicret eüneden önce Es'ad bin Zürare, Bura bin
Maur, Muhammed bin Mesleme, Ebu kays Sarmet
bin Enes'in de aralannda bulunduklan Medine'li bir
topluluk da vardr ki, bunhr da, Tevhid inanqna sa-
hip bulunuyorladr ve bunlar Hanil dininden bildikle-
rini uyguluyorlarü. Nihäyet Peygambedimiz gelince

Müslüman oldular ve Pelgambeiimize (S.) yardtm

ettiler.
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116. §üphesiz o kimseler ki, küftirde di-
rendiler, onlann ne mallan, ne de gocuk-
lan Allah'a kargr kendilerine higbir fayda
sa§lamayacak ve igte onlar, c€hennem
yarändr[ onlar orada sonsuza dek kala-
caklardrr.

117. Onlann (!«äfirlerin, Peygambe/e
dügmanhk yolunda, gösterig igin, müna-
frklann, gösterig igin ve korkulanndan) bu
dünya hayatrnda yaptrklan harcamalann
durumu, o kavurucu yel misalidir ki, ken-
di kendine zulmeden bir kavmin ekinlerini
vurup onlan yok etmlstir. Zalen Allah, on-
lara zulmetmemig, fakat onlar kendi ken-
dilerine zulmetmigledir.

118. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Kendinizden bqgkalannr (o Ya-
hudi'leri, o Hrristiyan'lan, münafrklan) str-
da,g edinmeyin. Onlar size kaqt kötülük
etmekten geri durmazlar; sizin stknttya
dügmenizi isterler. Di§manlrklan a§zla-
nndan frgkrrmr$rr. igerinOe gizledikleri
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dügmanlk ise daha büyüktür. E§er aklr-
nrzr kullanacaksanrz, Biz äyetlerimizi size
gergekten agr klam rgrzdr r.

119. igte siz öyte kimselersiniz ki, onlan
seversiniz; onlar ise sizi sevmezler. Hem
de siz, 1inni1 Xitaplarrn hepsine iman
edersiniz; onlar ise, sizinle kargllagrnca:
"Biz iman etmigizdi/'derler; kendi kendile-
rine kafinca da, size olan öfkelerinden do-
layrparmaklannrn uglannr rsrrrrlar. Ey Mu-
hammed! Sen de ki: "Ofkenizden ölün!"
§üphesiz Allah, bütün kalplerde gizli olan-
lan pekiyi bilmektedir.

120. E§er size bir iyilik dokunacak olsa,
bu, onlan üzer; size bir kötülük dokun-
du§unda ise, ona sevinirler. Yine de siz
sabrederseniz ve (Allah'a kargr ayknhk-
lardan) saknacak olursanrz, onlann ger
düzenleri size higbir zarar vermez. Qünkü
Allah'rn bilgisi, onlann yaptrklannr kugat-
maktadrr.

121. Bir zaman sen, sabah ekenden o
mü'min mücahitleri savas igin mewilerine
yerlegtirmek üzere ailenden aynlmrgtrn.
Taten Allah, Semi'dir (her geyi pekiyi igi-
tendir), Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

(116)
nigler

a) Bunlar Ebu Süfyan bin Harb ve adamlarrdrr. Ni-
tekim Ebu Süfyan, Uhud ve Hendek savaglannda
Peygambedimize ve Müslüman'lara kary savasan
ldfirlere gok mal harcamrgtr.

b) Kurayza O§ullarr ile Nadir O§ullan Yahudi'leridir.
Onlarrn krifürde rsrar etmeleri, dünya mali igin idi.

Bunlar, bütün Kureyg käfirleddir. Nitekim Ebu Ce-
Amr bin Higam, malryla gok övünüyordu.

d) Bunlar bätün käfirlerdir. Qünkü onlar mallan ve
gocuklanyla övünüyorlardr.

(1 1 8) Müslüman'lardan bazlan, Yahudi'lerle arala-
nndaki akrabalrk, dostluk ve antlagmalar sebebiy-
le, Müslüman'lann bazl srrlannr Yahudi'lere ulagtn-
yorlardr. igte bunun üzerine bu äyet indi.

Bunlann kimler olduklan konusunda gu gö-
vardrr:
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122.Birzaman (siz, Uhud savagrna gider-
ken) sizden ikifrrka savastian korkup geri
dönmek istemiglerdi. Oysaki Allah onlarrn
yardrmcrsr idi. Mü'minler de yalnlz Allah'a
dayanrp güvenmelidir.

123. Ant olsun ki, Bedir savaglnda siz
gügsüz iken Allah, size gergekten yardrm
etmigti. Oyleyse Allah'tian (buyruklarrna
kaqr gelmekten) saknrn ki, Ona gükret-
mig olasrnrz.

124. O zaman sen ey Muhammed!
Mü'minlere gunu diyordun: "Rabb'inizin,
indirilmig üg bin melek ile size yardrm et-
mesi size yetmeyecek mi?"

125. Elbette kiyetecektir. E§er siz sabre-
decek ve (buyruklara muhalefetten) sakr-
nacak olursanrz, onlar da hemen (ansrzrn)
üzerinize gelecek olsalar, Rabb'iniz, size
beg bin niganh (yahut gönderilmig) melek
ile yardrm edecektir.

c)
hit
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126. Allah da, size bu yardrmr ancak bir
müjde olsun ve gönülleriniz onunla ra-
hatlasrn diye yapmtgtr. Gergek yardtm da
ancak lziz ( yegäne galip olan), Hakim
(bütün iglednde hikmet bulunan) Allah ka-
ündandrr.

12,7. Bir de, Allah bunu, o käfirlerin bir
krsmrnr (egrafrnr öldürmek, esir almakla)
krrdrrmak(eksiltmek) veya yenilgiye u§-
ratarak perigan etmek, sonunda umutsuz
olarak dönüp gitmeleri igin yapmr$t.

128. Ey Muhammed! Bu igen sana dügen
bir gey yoktur. Allah, ya onlann tövbelerini
kabul edecek, ya da onlan azaba u§rata-
caktr. Qünkü onlar gergekten zalimlerdir.

129. $u göklerde ve bu yerde ne varsa
hepsi Allah'rndrr. Allah, kimi dilerse onu
ba§rglar; kimi dilerse onu da azaba u§ra-
tr. Hem de Allah, Gafü/dur (qok baö§-
layrcrdrr), Rahim'dir ( merhameti sonsuz-
dur).

130..Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Oyle kat, kat faiz yemeyin ve Allah'tian
(Onun buyruklanna muhalefetten) saklnln
ki, saadete eresiniz.

131. Käfirler igin hazrrlanmtg olan o ateg- (130) Öze[ikle bu tür Faizin zikredilmesi' onun gok

ten de saknrn. 
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132. Allah'a da, bu Elgisi'ne de itaat edin
ki, rahmete eresiniz.

(122) Korkuya kaprhp zafiyet gösteren ikiftrka, Me-
dineli Müslüman'lardan Hazrec kabilesinin Seleme
O§ullarr kolu ile Evs kabilesinin Haris O§ullan kolu
idi. Bu iki frrka, lslam ordusunun iki cenaht idiler. ls-
lam ordusu 1üD veya 95O kigi idi. Peygambe/imiz,
sabrr ve sebat gö§terdikled takdirde kendilerine za-
fer vaat eünlSt. islam ordusu nihäyet Mekke müg-
rik ordusuna yaklag. Mekke ordusu, 3000 kigiden
oluguyordu. igte bu syada bag münafik Abdullah
bin Übeyy bin Selü|, islam ordusunun ü$e bidyle
beraber geri dönmeye ba,gladt ve $unu soyledi: "Ey

halkmz! Biz ne diye kendimizin ve goluk gocuüu-
muzun öldürülmesine kendi elimizle imldn haztrla-
yahml" ige tam bu srada anrlan iki kol da, Abdullah
bin Übey:/in peginden giünek istedi. Fakat Allah,
onlan korudu ve sonunda onlar, Peygambe/imizle
beraber yola devam ettiler.

(123) Bedir, Mekke ile Medine arasrnda Medine'ye
80 mil uzaklrkta bir kuyunun adrdrr. Bu sava$a
Müslüman'lar, dügmanlanna göre say olarak da,
imkän ve donanrm olarak da gok gügsüz idiler. NF
tekim islam ordusunun sayrsr 312 ile 320 arasrnda
idi. Müslüman'lar, kuyulardan su gekmek iginde kul-
lanrlan develerin srrtnda yola gkülar. Her deveye
5-10 kigi nöbetle biniyordu. islam ordusunda yalnrz
1 veya 2 at vardr. Develerin saysr da g0 idi. Ve yal-
nrz 6 zrh ve I krlq vardt.

(127) Allah'rn (C.), Bedir günü size yardrm etmesi,
Kendi katrndan melekler göndermesi, käfrlerden
bir krsmrnr öldürmek ve esir almak süretiyle onlann
gücünü krmak ve yenilmig olarak onlart geri dön-
mek zorunda brrakmak igindi. Nitekim Bedir sava-
grnda Kure16 mügriklerinin ileri gelenlerinden ve
yi§itlerinden 70'i öldünilmek ve 70'i de esir altnmak
süretiyle vaat edilen zafer gergeklegmi$i.

(128) Bir riväyete göre, Uhud savagtnda Peygam-
bedimizin bagr yarrlmq ve ön digleri knlmt$t. O za-
man Peygambeiimiz, bunu peygamberlerine re\ra
gören bir kavmin iflah olamayaca§rnr soylemig ve
onlara bedduada bulunmak istemigi. ige bunun
üzerine inen bu äyetle Allah (C.), Peygambeiimizi
bundan menetmi$i.
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138. Hem de, Rabb'inizin genig ba§rgrna
ve gu göklerle bu yer kadar genig olan bir
cennete kogun ki, o @nnet takvä sahipleri
igin hazrrlanmlgtlr.

134. O tal§rä sahipleri ki, boilukta olsunlar,
darlkta olsunlar, Allah igin mallannl har-
carlar; öfkelerini de yenerler; insanlann
suglannrda ba§qlarlar. Allah da, hakkryla
iyilik edenleri sever.

135. Yine o tal«vä sahipleri ki, girkin bir ig
igledikleri veya kendilerine zulmettikleri
zaman, Allah'r hatrrlarlar da, günahlan-
nrn ba§rglanmaslnt niyaz ederler. Talen
Allah'tan bagka günahlan kim ba§rglaya-
bilir! Bir de onlar, igledilderi günahlarda
bile bile rsrar etmezler.

136. igte onlann yaptklannrn kargrfi§r,
Rabb'lerinden tam bir ba§rglanma ve alt-
lanndan rrmaklar akan cennetlerdir. Onlar
sonsuza dek orada kalacaklardrr. iyi igler
yapanlann bu mükäfatrda ne güzeldir!
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137. Sizden önce nice ilähisünnetler (de-
§igmez kurallar, ya da topluluklar) gelip
gegmigtir. (Onlara önce mühlet verilmig;
sonra llähiazap onlan yakalamlgtrr) Onun
igin, siz (mü'minler), yeryüzünde gezip de,
lagrn da, gergekleri yalan sayanlann so-
nunun ne oldu§una bir bakn.

138. igte bu Ku/an (yahut trarihieserler),
insanlar igin bir agrklama, talwä sahipleri
igin de bir yol gösterme, bir o§ütlemedir.

139. Sakn, (l«äfirlere kargr savagmakta)
gevgeklik göstermeyin ve (Uhud savastn-
da bagrnrza gelenler, sizden öldünilenler
igin) kayglanmayn. E§er gergekten iman
ediyorsanz, sonunda galip gelecek olan-
lar, sizsiniz.

ItO. E§er (Uhud savagrnda) siz bir yara
aldrnrzsa, kugkusuz (Bedir savagrnda) o
(käfir) kavim da, onun gibi biryara almrgtr.
lgte Biz (ibret igin) o günleri (zaferled) de
insanlar arasrnda boyle dolagrrlr dururuz.
Bir de bu, Allah, o imanda sebat eden-
leri di§erlerinden ayrrsrn (yahut Allah,
mükäfatr mucip olan fiili imanlannr bilsin,
ortaya grkarsrn) ve sizden gehitler (yahut
güglüklere kargr sabrr ve sebat gösterildi-

§ine dair ädi! gahitler) edinsin diyedir.

(135) Qirkin (fahige) i9 ve kiginin kendine zulmetmesi
konusunda gu iki gönig vardrr

a) Qi*in (fahise) ig, hiyik günaht[ kendine zulmet-
mek de kügtik günahtrr.

b) Qirkin (fahige) i9, bagkasnrn hakkna tecavüz gek-
linde iglenen günahtrr; kendine zulmetmek ise, kiyle
olmayan günahlardrr.

(139) Bu äyet ile, Allah (C.) mü'minlere rnoralve c+
saret vedi; Uhud savagrnda u§radtklan kayrplardan
dolay onlan teselli buyudu ve son zaferin, Müslü-
man'lann oldu§unu bildirdi.

Uhud savagmda Muhacir (Mekkeli) Müslüman'lardan
Hz. Hamza bin Abdulmuttalib, Peygamber'imizin san-
caklan Mus'ab bin Umeyr ve Peygambeiimizin hala-
srnrn o§lu Abdulhh bin Cahg, Osman bin Maz'un ve
Utbe'nin azaür kölesi Sad olmak üzere 5, Ensa/dan
(Medinelilerden) da 70 Sahabigehit dü9mü9tü.
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141. Bir de bu, Allah'rn, (l-evhid imanr ile)
iman etmig olanlan günahlanndan ann-
drrmak, käfirlerin gücünü de yavag yava§
azaltmak igindir.

142. Yoksasiz, Allah iginizden cihateden-
leri (fiilleriyle) bilmeden (di§erlerinden
ayrrmadan), sabredenleri de bilmeden
cennete girece§inizi mi sandrnrz?

Itt3. Ant olsun ki, siz (Bedir savagrnda
bulunmayan mü'minler), ölümle (savagla,
gehitlikle) yüz yüze gelmeden önce onu
gergekten de temenni ediyordunuz. igte
gimdigöz göre, göre onu gergekten göni-
yor§unuz.

144. Muhammed de, ancak Allah'tn bir El-
gisidir. Ondan önce nice Elgiler, gelip geg-

migtir. Pekiyi, o, ölecek veya öldünilecek
olursa, siz gerisin geriye (küfre) mi döne-
ceksiniz? Kim de gerisin geriye dönecek
olursa, ige o, Allah'a higbir zarar verems

Cüz:4

yecektir. Allah, gükredenlerin (sebat gos-
terenlerin) mül«äfatnr verecektir.

1t15. Allah'rn izni (buyru§u) olmadrkga da,
higbir kimse igin ölmek yoktur. Olüm, belli
bir süreye ba§[ olarak yazrlmrgrr. Her kim
de, dünya mül«äfiatrnr isteyecek olußa,
kendisine ondan ksmetini veirizi her kim
de öbür dünya mül«äfatrnr isteyecek olur-
sa, ona da ondan veririz. Biz gükredenle-
rin (dünyahk igin mevzilerini terk eüneyen-
lerin) mükäfatrnr da verece§iz.

1t16. Peygamberlerden niceleri vardlr ki,

birgok Rabb'ani'(takvälr älim, äbid, Allah
dostu cemaat) onlarla beraber savasmr§-
lardrr. Sonra, Allah yolunda baglanna ge-
lenlerden dolayr hig ylmamrglar; bitkinlik
de göstermemisler; bopn da e§memig-
lerdir. Allah da sabredenleri sever.

147. Onlann sözleride yalnrz gunu söyle-
mek oldu: "Ey Rabb'imizl Bizlm günahla-
nmrzr ve iglerimizdeki tagkn[ klanm zt ba-
§rgla; ayaklanmza da sebat ver, l«äfider
toplulu§una karg da bize yardrm eyle!"

148. Bunun üzerine Allah, onlara hem bu
dünya mükäfatrnr, hem de öbür dünya
mül«äfatrnrn en güzeliniverdi. Zaten Allah,
ihsan (tam iyilik) ehlinisever.

(ltlil) Bu hitap, Bedir savagrnda bulunmayp da,
bedir gehitlerinin faziletine erigmek igin Peygam-
be/imizin önünde garpsrp gehit olmay temenni
edenleredir. igte bunun igindir ki, Uhud savagrnda
geng Sahabller, Medine d6rna gkrp mügdklerle
meydan savag yaprnak igin Peygambe/imize kar-

fl tsrar ettiler. Sonra o srar edenlerden bazlan,
aksi davranr glar sergilediler.

(14,{) Riväyet olunuyor ki, Uhud savagnda taraflar
karylagrnca, Hz, Ali, Ebu Dücane ve Sa'd bin Ebu
Vakkas, mügriklere kalgt hücuma gegtiler ve mäg-
riklerin bahadlrlanndan biryo§unu öldünip müEik
birlikledni yenilgiye u§raürlar. Peygambe/imiz tara-
findan, mügrik süvari birli§inin kargrsna yerleglitil-

AlJ lrunAn sünesi
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mig olan mücahit okgular, bunu nihaizafer sanrp ku-
mandanlarrnrn emrine aldrrmadan mevzilerini terk
edip ganimet toplamaya kogtular. Mügriklerin süvari
birli§inin kumandanr olan Halit bin Velit de, bu frrsat-
tan yararlanrp hemen saldrnya gegü ve okgulann
kumandanr ile yanrnda kalan 8 okguyu gehit eüik-
ten sonra arkadan Müslüman'lara saldrrarak onlarr
da§fitr; sonra da Peygambefimizi savunan müca-
hitlere saldrrdr ve onlardan da 30 kigi gehit edildi.
Bu srrada atlan bir ta§, Peygambedimizin ön digini
krdr ve mübarek yüzünü yaralayarak kana buladr.
Müslüman'lann sancal<tian Mus'ab bin Umeyr, Pey-
gambeiimize siper oldu. Abdullah bin lGmie adlr
mügrik, Hz.Mus'ab'r sehit etti ve onu Peygambeii-
miz sanarak "Muhammed'i öldürdüm!" diye ba§rr-
maya baglad. Bu sesi duyan Müslüman'lann go§u
kagp da§rldrlar. Peygambeiimiz ise: "Ey Allah'rn
kullan! Bana gelin!" diye seslenmeye baglayrnca
da 30 kadar Sahabil Peygambe/imizin yanrna top-
landrlar ve onu kusatms olan mügrikleri da§rttrlar.
Peygambe/imizin hayatta oldu§undan habersiz
olan baz kimseler de, bag münafrk Abdullah bin
Übeyry aracrh§ryla Ebu Süfyan'dan himaye isteme-
yi dügünmeye bagladrlar. Bazr münafrklar da: "Mu-
hammed, peygamber olsaydr, öldünilmezdi. Artk
kardeglerimizin yantna ve eski dinimize dönelim'
dediler. O zaman Enes bin Nadr (Enes bin MaliKin
amcas): " Ey mü'minler! E§er Muhammed öldü-
nilmügse, güphesiz Muhammed'in Rabb'i bäkidir;
O, asla ölmez! Muhammed'den sonra siz hayatr
ne yapacaksnz? Haydi, gelin, Muhammed'in, u§-
runda savagr§r islam'rn u§runda siz de savagrn!"
diyerek Müslüman'lan irsat etti; onlan savagmaya
ga§rrdr ve gehit dügünceye kadar savagtr. igte bu
äyet o zaman indi.
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149. Ey ffevhid imanr ile ) iman etmig
olanlar! E§er siz, o käfirlere uyacak olur-
sanrz, onlar sizi gerisin geriye eski dinini-
ze döndünirler de, hüsrana uörayanlara
dönersiniz.

150. Hayrr, sizin Mevlanrz (koruyucunuz)
ancak Allah'trr ve O, yardrmctlann en ha-
yrhsrdrr.

151. Biz, o l«äfirlerin kalplerine koku sa-
laca§z; günkü onlar, Allah'rn, kendileri
hakknda higbir hüccet (delil) indirmedi§i
geyleri Allah'a ortak kogmuSladtr. Onlann
varacaklafl yer de c€hennem ategidir. §u
zalimlerin son duraöt da ne kötüdürl

152. Ant olsun ki, Allah, size olan vaadi-
ni yerine getirmlgtir. Hani siz, o käfirleri
Allah'rn izniyle öldürüyordunuz. Nihäyet
Allah, sizin aau etti§iniz galibiyeti size gös-
terdikten sonra gevgediniz; Peygambe/in
emri hakklnda da gekiginiz; o emre isyan
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bile ettiniz. Sizden kiminiz bu dünyayt isti- vaptrnrz.

yordu; kiminiz de öbür dünyayr istiyordu.
Sonra Allah sizi (imandaki sebatrnrzr) de-
nernek igin sizi, o Gfirleri ma§lup etmek-
ten a[koydu. Ant olsun ki, Allah sizi yine
ba§ qlam 6t n Taten Allah mü'minlere kar-
gr büyük lütuf sahibidir.

153. O gün siz durmadan (savag alantn-
dan) uzaklagp (da§lara) trrmantyordunuz;
ar?,antzadönüp hig kimseye de bakmtyor-
dunuz. Allah'rn Elgisi de, arkantzdan sizi
ga§rnyordu. Böylece Allah, size keder üs-
tüne keder verdi ki, kaybetti§inize de, ba-

§rnlza gelenlere de üzülmeyesiniz. Allah,
bütün yaptrklannrzdan da haberdardtr.

AI--i iUNAru SÜRES| @ CÜ2" 4

Nitekim mügdklerin yenilgiye u§rayp kagmaya bag-
ladrklannr, Müslüman mücahitlerin de onlan kova-
ladrklannr ve onlardan yetigiklerini de öldürdükle-
rini gören Müslüman okgulardan bazlan: "Bundan
sonra bizim duracak yerimiz burasr mr olma[?"
demiglerdi. Okgulann kumandanr AMullah bin

Cübeyr ise: 'Peygambeiin emrine muhalefet ede-
meyiz!.." diye onlan tutrnaya gahgt. Fakat sonunda
ancak 8 kigi, merailerinde kaldrlar, di§erleri ganimet
pegine kogu. Okgulann bu halinigören mügriklerin
250 kigilik süvari gücü, iki da§ arasrndaki gegitten
saldrnya ge$i ve okgulann kumandant ile yantn-
dakileri öldürdükten sonra Müslüman mücahitleri
arkadan vurup savasrn seyrini deüistirdi.

igte äyetteki, dünyayr isteyenler, m^evzilerini terk
edip ganimet toplamaya gidenlerdir. Ahrret isteyen-
ler de, yerlerinde direnip sonunda gehit olanlardtr.

(1't9) Bu äyet de, 1 zl4. äyetin nüzül sebebinde anla-
trldr§r gibi, Uhud savagndaki krsmiyenilgi strastn-
da münafrklann, mü'minlere: 'Alttk eski kardegle-
rinizin yanrna dönün ve tekrar onlann dinine girin.
E§er Muhammed, peygamber olsaydt, öldürülmez-
di" demeleri üzerine inmigir.

Yahut o käfirlerden murat, Ebu Süfyan ve adam-
landrr. Yani e§er kafanrzdan gegirdi§iniz gibi Ebu
Säfyan ve adamlarrnrn himayesini kabul ederceniz,
onlan sizi eski dininize döndünirler.

Di§er bir görüse göre ise, bu käfirler, belli ldfirler
olmayrp mutlak käfirlerdir.

Yani hangi l«äfirler olursa olsun, siz onlara uyarsa-
nrz, onlar sizi dininizden döndünirler.

(151) Riväyet olunuyor ki, mügrikler, Uhud savagtn-
dan Mekke'ye dönerten yolda biöirlerine dediler
ki: 'Yahu, biz durumu de§igtirecek higbir sonug ala-
madrk ki; biz onlardan gok adam öldürdük; sonra
da onlann igini tamamen bitirmeden onlan braktk.
Haydin, geil dönelim de, onlartn kökünü kazyaltm!"
igte o zaman Allah onlann yüreklerine korku saldr

da, onlar geri dönmeye cesaret edemediler.

Di§er bir riväyete göre ise, bu korku, Hendek sava-
grnda onlann yüre§ine atlan korkudur.

(152) YaniAllah, sizin azu etti§iniz zaferi, ganimeti

size gösterdikten sonrEr, siz gevgediniz; ganimete

meylettiniz; Peygambeiin emrini tartqma konusu
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15t1. Sonra Allah, bu kederin ardrndan
üzerinize bir güven, bir uyuklama indirdi
ki, bu uyuklama halisizden bir grubu kap-
hyordu. Kendi canlannrn kaygrsrna dügen
bir grup da, Allah hakkrnda haksrz yere
Cähiliye dügüncesine benzer dügünceye
kaprhyorlardr; göyle diyorlardr: "Bu igte bi-
zim bir paytmtz vat mt?" (Bize vaat edilen
zaler var mr? Yahut bagta bizim görügü-
müze itibar edilmedi.) Ey Muhammed!
Sen de ki: "Bu ig (hüküm ve galibiyet)
tamamen yalnrz Allah'rndrr (ve Allah'tn
dostlannrndrr.)" Onlar, sana agrklamadrk-
lannr iglerinde saklyorlardr; göyle diyor-
lardr: "E§er bu igten bir payrmrz olsaydr,
(Peygambe/in vaat etti§i zafer gergek
olsaydr. Yahut bagta bizim gönigümüze
itibar edilseydi) burada öldünilmezdik (za-
fer bizim olurdu. Yahut iOni ÜOeyy gibi biz
de bu savaga katrlmaz ve öldünilmezdik).
Ey Muhammed! Sen de ki: "Siz evleriniz-
de de kalmrg olsaydlnrz, haklannda öldü-
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nilmek yazrlmrg (takdir edilmig) olanlar,
mutlaka evlerinden grkrp öldürülecekleri
yerlere giderlerdi. Bir de bu, iginizdekile-
ri (samimiyet ve nifak) stnaytp meydana
gkarmak ve kalplerinizdeki (vesveseyi)
temizlemek igindir. Allah ise, iginizde olan-
lan en iyibilendir.

155. §u muhakkak ki, (Uhud'da) iki ordu
karlagtr§r gün, iginizden yüz gevirip (gani-
met igin, ya da canlannl kuftarmak igin )
gidenler, srrf igledikleri birtakrm suglardan
(Peygambe/in emrine muhalefetten) do-
lay geytan onlann ayaklarrnr kaydrrmak
istemigti. Ant olsun ki, Allah, onlan yine
de affetmigtir. Qünkü Allah gergekten
Gafüddur (gok baörslaylcrdrr), Hali'm'dir
(azap vermekte acele etmeyip gok mühlet
verendir).

156. Ey iman etmig olanlar! Sakrn, siz o
kimseler gibi olmayrn ki, onlar krifürde di-
rendile ve yeryüzünde sefere gtkan veya
savasan kardegleri hakknda: "E§er onlar,
bizim yanrmrzda olsalardr, ölmezlerdi ve
öldünilmezlerdi!" demiglerdi. Allah, bunu
onlann yüreklerinde bir ig üzüntüsü krlmak
igin böyle demiglerdi. (Yahut siz bunu de-
meyin ki, Allah bunu, özellikle onlar igin ig
üzüntüsü klsln. Yahut siz onlar gibi bunu
demeyin ki, Allah, sizin onlara muhale-
fetinizi onlar igin ig üzüntüsü krlsrn.) Oy-
saki can veren de, can alan da yegäne
Allah'trr. Allah, bütün yaptrklannrzr da pe-
kiyi görmektedir.

157. Ant olsun ki, siz Allah yolunda öldü-
rülecek veya ölecek olursanrz, bundan
dolayr kazanaca§rntz büyük ma§firet ve
rahmet, elbette onlann topladrklan bütün
dünyahklardan daha hayr rfi dl r.

(15{) Uhud savagnda mügrikler donüp giderken
Müslüman'lara yine geleceklerini söylemiglerdi.
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Bundan dolayr Müslüman'lar, onlann ged dön-
meyeceklerinden henüz emin de§illerdi. Talen
Müslüman'lar, henäz kalkanlannrn altnda tam teg
hizat savaga hazr durumda bekliyorladr. igte tam
bu srrada Allah (C.) onlara griven indirdirre bir uyuk-
lama hali onlan ttrttu. Kendi canlannr kurtarmaktan
baska bir dügüncesi olmayan veyahut nefisleri,
kendilerini keder ve üzüntüye gark eüni9 bir ksrm
insanlar da, Allah (C.) hakkrnda dügünülmesi ger+
ken do§ru dügünceledn drEna gkarak Cahililryenin
anlaygrna benzer geyler dügünüp söyltJyodardr.
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158. Ant olsun ki, siz ölecek olsantz da,
öldünilecek olsanrz da mutlaka Allah'tn
huzurunda toplanacaksrnrz.

159. Ey Muhammed! Sen, strf Allah'tn
büyrik bir rahmeti ile onlara kargr bu den-
Ii yumugak davrandrn. hten e§er sen
kaba, katr yürekli olsaydrn, onlar mutlaka
gevrenden da§rhp uzaklastrlardt. Oyleyse
sen onlan ba§6la; Benden de onlann ba-

§rglanmasrnr dile ve her i$e onlara danlg.
Sonunda karannr vedin mi, arttk Allah'a
tevekkül et. Qünkü Allah, tevekküledenle-
rigergekten sever.

160. E§er Allah size yardtm edecek olur-
sa, aftlk sizi yenecek yoktur; sizden yar-
drmrnr esirgeyecek olursa da, arhk ondan
sonra size kim yardrm edecekl Öyeyse
mü'minler, yalnrz Allah'a tevekkül etsinler!

161. Bir peygambere de ganimet maltn-
da hryanet (ganimet maltntagtrmak), asla

Ar-i iunnru sünesi Cüz:4
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yarasmav. Her kim de ganimet mahnda
hryanet edecek olursa, kryamet günü, hr-
yanet etti§i mahn kendisini (yahut güna-
hrnr) yüklenmig olarak gelecektir. Sonra
herkese kazandr§r tastiamam ödenecek
ve onlara haksrzhk edilmeyecektir.

162. Pekiyi, Allah'rn nzastnt gözeten kim-
se, AIlah'rn hrgmlna u§rayan ve varaca§r
yer cehennem olan kimse ile bir olur mu
hig! Onun varaca§r yer, ne kadar da kötü!

160. Onlar, Allah katrnda derece derece-
dir. Allah, onlann bütün yaptrklannr da pe-
kiyi görmektedir.

164. Ant olsun ki, Allah, mü'minlere (ya-
hut Peygambe/imizin kavminden olan
mü'minlere) büyük bir lütufta bulunmug-
tur; günkü onlara kendi iglerinden öyle bir
Elgi gönderdi ki, onlara Allah'rn äyetlerini
okuyor; onlan anndrnyor ve onlara Kitap
(Ku/an) ve hikmet (do§ru ve faydah bilgi)
ö§retiyor. Onlar ise bundan önce gergek-
ten apagrk bir sapknhk iginde idiler.

165. (Daha önce Bedir sava.grnda) onlara
iki katrnr (70 ölü, 70 esir ile) dokundurdu-
§unuz bir musibet, (gimdi Uhud savagrn-
da 70 gehit ile) size dokununca mt: "Bu
da nereden bagrmrza geldi?" dediniz? Ey
Muhammed! Sen, de ki: "O, sizin kendi
hatanrzdandrr." Qünkü Allah, güphesiz
her geye Kaadirdir.

(161) Uhud savagrnda okgular, mevzilerini terk
edip ganimet toplamaya giderken göyle demigler-
di: "Biz, Peygambe/in Bedir savaglnda yaptr§r gibi
ganimet mallannl taksim etmeden: 'Kim ne almrg-
sa o, kendisine äittir'demesinden endige ederiz."
Peygambeiimiz, olaydan sonra o okgulara: "Ben,
ikinci bir emrim size ulagmadan merailerinizi terk
etmeyeceksiniz! diye size kesin talimat vermemig
miydim?" $zleriyle verdi§i emri hatrrlatmrgtr. Onlar
da: "Biz di§er kardeglerimizi orada brraktrld diye
cevap vermiglerdi. Peygambeiimiz de: "Hayr, siz
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bizim, ganimet mallannda hryanet edece§imizi ve
onlan aranrzda taksim etmeyece§imizi sandrnr/
sözleriyle onlann asl endigelerini ortaya koymustu.

Di§er bir riväyete göre ise, bir defiasrnda Peygam-
bedimiz, baz müfrezeleri baz yerlere göndermigti.
Bu mäfrezeler gittikten sonra Peygambe/imiz, bazr
ganimeüeri elde etmig ve onlan orada hazrr bulu-
nanlar arasrnda traksim etmig; o mrifrezelere ise
bir gey brrakmamrgr. igte bunun üzerine bu äyet
inmigti.

Bir di§er görüge göre ise, bu äyet, Peygambeiimi-
zi münafrklann dedikodusundan tenzih etmektedir.

Qünkü riväyet olunuyor ki, Bedir savagrnda ahnan
ganimetler arasrnda bulunan bir parga krrmrzr ka-
dffe kaybolmugtu. O zaman baz münafrklar: "Belki
de onu peygamber almrgr/' demigledi.

(165) Onlann hatasr, ganimete olan hrrslanndan
dolay mevzilerini terk etmeleridir.

Di§er bir görüge göre ise hatalarr, Bedir savagrnda
kendilerine izin verilmeden onlann fidye ahp esirleri
serbest br rakmaland r r.
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sen de ki: "E§er siz do§ru sözlü kimseler
iseniz, haydi, kendinize gelecek ölümü
önleyin, bakahm!"

169. Hem de, Allah yolunda öldünilenleri
sakrn, (onlarrn sandr§r gibi) ölüler sanma!
Hayrr, onlar hayat sahibidirler; Rabb'leri
katrnda nzrklan verilmektedir.

170. Onlar, Allah'rn, lütfünden verdi§i ni-
metlerden dolay sevinglidirler; henüz
kendilerine katrlmamrg olup arkalanndan
gelecek olanlara (mü'min kardeglerine)
higbir korku ve kaygr olmayaca§rnrn müj-
desinin sevincini de duymaktadrrlar.

171. Onlar, Allah'rn büyük nimetinin, lütfu-
nun ve Allah'rn, o mü'minlerin mül«äfatrnr
zayi etmeyece§inin müjdesinin sevinci
igindedirler.

172.O kimseler ki, (Uhud sava,grnda) yara
aldrktan sonra Allah'rn ve Elgisinin cihat
ga§nsrna uydular, evet, o mücahitlerden,
bu ga§nya uymak ve ona muhalefetten
sakrnmak faziletini gösterenlere pek bü-
yük bir mükäfat vardrr.

173. Onlar, öyle kimselerdir ki, o insanlar
(ücret kargrh§r Ebu Süfyan'rn propagan-
dasrnr yapan Abdukays kervanr veya Nu-
aym bin Mes'ud), kendilerine:'0 insanlar
(Ebu Süfyan ve adamlart), size kargt ger-
gekten asker toplamqlardrr; aman, on-
lardan korkmahsrnrz!" demiglerdi. igte bu
sö2, onlann imantnt arftrmtgtr ve onlar:
'Allah bize yeter ve O, ne güzel Vekil'dir
(Kendisine güvenilip dayantlan, iglerin
nihaigözümü Kendisine brraklandrr)!" de-
miglerdi.

(167) Bu münafrklar Abdullah bin Übeyy ile adam-
larr idiler. Onlar Uhud sava,gr günü Peygambedi-
mizden ayrrlp geri dönerken, Abdullah bin Amr
bin Hrram, onlara: ?llah agkna! Peygambe/imizi
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166. iki ordunun kargrlagtr§r gün (Uhud
savagrnda) bagrnrza ne gelmigse, Allah'tn
izniyle (dile§iyle) gelmigtir. Bir de, Allah'tn,
o gergek mü'minleri (fiili olarak) bilmesi
(ortaya gr karmasr) igindi.

167. Münafiklan (ikiyüzlüleri) de ortaya 9t-
karmasr igindi. O münafrklara (Abdullah

bin Übeyy ile adamlarrna): "Gelin, Allah
yolunda savasrn veya kendi canlanntz
ve mallannrz igin) savunma yaprn (yahut
yanrmrzda görünüp kalabahk oldu§umu-
zu gösterin) denilince de onlar: "E§er biz
savasmasrnr bilseydik, elbette sizin arka-
nrzdan gelirdiK'demiglerdi. O gün onlar,
imandan gok küfre yakrn idiler. Onlar,
kalplerinde olmayan r a§vlarryla söylüyor-
lardr. Allah ise, onlann, iglerinde gizledik-
lerini daha iyi bilendir.

168. Ey Muhammed! O evlerinde oturup
da kardegleri igin: "Onlar bizim sözümüzü
dinleselerdi, öldürülmezlerdi" diyenlere
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ve kavmimizi yardrmsrz btrakmayrn!' diye seslenip
onlan savaga davet eünigi. Onhr da: "E§er savaq
gücümüz olsaydr, biz de sizin peginizden gelirdiK'
demiglerdi. Yahut "E§er biz bunu nomal bir savag
olarak bilseydik, peginizden gelirdik; hkat bu sizin
yapmak istedi§iniz nomal bir savag de§il, ancak
kendinizi tehlikeye aünaktr/' demek istemiglerdi.

(168) Bunu söyleyenler de münafrklarrn bagr Ab-
dullah bin ÜOeyy ite adamlan idiler. Onlar, Uhud'da
savasa katrlmadan yoldan geri dönmüglerdi ve sa-
vag srrasrnda evlerinde oturmuglardr. ige bu müna-
frklar, Uhud savagrnda gehit dügen Müslüman'lann
akrabalanna:'Onlar, bizim tavsiyemizi dinlemig
olsalardr, onlar da bizim gibi sa§ kahflardi' demig-
lerdi.

(1 69) Ayette'Rabb'leri katrnda' ifadesi, Rabb'lerine
yakrnl r k kastedilmektedir.

§ehitledn hayaü hakkrnda riväyet edilen bir hadise
göre, gehitlerin ruhlan, yegil kuglar misali srlretler
igindedir; onlara cennet nimetleri verilmekle, onlar
cennet rrmaklannda dolagrp sulanndan igmekte,
cennet meyvelerinden yemekte, cenneüe istedikleri
yerlere ugmaktadrdar.

(172) Uhud savagrnda mügrik ordusunun bagku-
mandanr olan Ebu Süfoan, askerleriyle Uhud'dan
Mekke'ye dönerken yolda, ksmi zaferden son-
ra savastan gekildiklerine pigman oldular ve geri
dönüp savaga devam etmek istediler. Peygam-
befimiz (S.) de, Ebu Süfyan'r takip etmek igin As-
hab'rna ga§nda bulundu ve yalnrz Uhud savagrna
katrlan müoahitlerle yola gktr. Ebu Süfyan, bunu
haber ahnca, sava,g göze alamayp Mekke'ye do§-
ru yoluna devam etti.
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174. Sonunda onlar (Peygambe/imiz ile
Ashab'r), kendilerine higbir fenahk do-
kunmakszrn, Allah'rn nimetine (iman se-
batrna ve ziyadesine) ve lütfuna (ticaret
kazancrna) erismis olarak geri döndüler;
Allah'rn nzasrnr da gözetmig oldular. Ta-
ten Allah pek büyük lütuf sahibidir.

175. igte size o haberi getiren (yahut
gönderen) §eytan, ancak kendi dostlarrnl
(savaga katlmayanlafl veyahut sizi kendi
dostlanndan olan Ebu Süfyan ve adamla-
nndan) kor4<utur. Öyeyse e§er siz gergek
mü'minler iseniz, onladan korkmayrn ve
yalntz Benden korkun!

176. Ey Muhammed! O küfürde yansanlar
da, sakrn, seni kaygtlandtrmastn; günkü
onlar Allah'a higbir zarat veremeyecek-
lerdir. Allah, öbür dünyada onlara higbir
nasip vermemeyi diliyor. Onlar igin pek
büyük bir azap da vardrr.
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177. §üphesiz o kimseler ki, iman karyr-
h§rnda küfni satrn almrglar, Allah'a higbir
zarur veremeyeceklerdir. Onlar igin pek
can yakrcr bir azap da vardrr.

178. Bir de, o kimseler ki, kti{ürde diren-
diler, asla sanmasrnlar ki, onlara mühlet
(uzun ömür) vermemiz, kendiled igin daha
hayrrldrr. Bizim onlara mühlet vermemiz,
ancak günahlannl artrrmalan igindir. Öbür
dünyada ise algaltrcr azap onlar igindir.

179. Allah, bu mü'minleri gu iginde bu-
lundu§unuz durumda (ihläsh ile müna-
frk kangrk halde) brrakacak da de§ildir.
Sonunda Allah, pisi (münafrkr) temizden
(ihläsh mü'minden a§rr yükümlülükler ile
veya Peygamberine indirece§i vahiy ile)
ayrracaktrr. Allah, sizi gaybe (kalplerdeki
küfür ve imana) muttali krlacak da de§ildir.
Fakat Allah, (bunlan bildirmek igin) Elgi-
lerinden kimi dilerse onu seger. Oyleyse
Allah'a ve E§ilerine iman edin ve e§er
iman edip talaväyr da gözetirseniz, igte o
takdirde sizin igin pek büyük bir mükäfat
vardrr.

180. Bir de, o kimseler ki, Allah'rn, onlara
Kendi ltitfundan bol, bol verdi§i nimetlerde
cimrilik edip dururlar (zel«ätlannr vermez-
ler), sakrn, bunun kendileriigin hayrh ola-
ca§rnr sanmasrnlar! Hayrr, bu, kendileri
igin kötti olacaktrr: Onlann cimrilik ettikleri
mallar, kryamet günü boyunlanna gegirile-
cektir. (Veballeri boyunlannda olacakür).

§u göklerin ve bu yerin mirasr da, yalnrz
Allah'rndrr. Allah, bütün yaptklannrzdan
da tamamryla haberdardrr.

(174) Riväyet olunuyor ki, Ebu Süfyan, Uhud sa-
vagrndan Mekke'ye dönmek i2ere iken Peygam-
ber'idze (S.) seslenip: Ya Muhamned! istersen
gelecek sene Bedir panayfl rnevsiminde orada
bulugalm!' demisti ve Peygambe/imiz de: "ingaF

lah!.." diye kaqrhk vermigi. Nihäyet ertesi sene Be-
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dir panayn rnevsiminde Ebu Süfyan, askerleriyle
Mekke'den gkryor ve Merruzzahran denilen yere
kadar geliyor. Ancak Allah (C.), onlann kalplerine
bir korku safiyor ve Ebu Süfyan, zevahiri kuftarmrg
olarak geri dönmenin garelerini aramaya baghyor.
O srada onlar, oradan gegip Medine'ye gitmekte
olan bir kervan göruyorlar. Ebu Süfyan, kervan re
isine bir yük kuruüzüm vermeyi vaat ederek Müs-
lüman'lann, Bediie gelmesini önlemelerini istiyor.
Ebu Süfyan, yolda Umre'den dönmekte olan Nu-
aym bin Mesufla da karglagryor ve kendisine 10
dwe vermeyi taahhüt ederek Müslüman'lan bu se.
ferden caydrrmasnr istiyor. Nuaym da, Medine'ye
geliyor ve Müslüman'lann, bu sefere gkmak igin
hazrtk yaptklannr görünce, Müslüman'lara göyle
diyor: 'Tvlekkeliler, Uhud savasrnda üzerinize gel-
dikterinde sizden, kaganladan bagl€sr ellerinden
kurtulamamrgr. §imdi onlar sizin igin gok sayda
asker toplams iken, siz yurdunuzdan Ekrp oraya
mr gideceksiniz? Haydin, da§rlrn!" O zaman Pey-
gambefimiz: 'Allah'a yemin ederim ki, ben tek
bagrma da kalsam, mutlaka bu sefere gkaca§rm!"
diye kesin karannr bildidyor. Sonunda Peygam-
be/imiz, 70 aür ile yoh grkryor. Böylece mügdkl+
rin propagandasr sonugsuz kaldr§r gibi, bu olay,
Müslüman'hnn iman sebatrnr ve kuwetini daha da
arttrnyor. Ebu Süfyan, zevahiri kuftaramadan as.
kederiyle Mekke'ye geri donüyor. Peygambe/imiz
ise, Ashab'r ile Bedi/e vanyor, orada 8 gün kalyor
ve yanlanndaki ticaret mallarrnr da satarak iyi bir
kazangla ged dönriyor.

Baz riväyeüerde bu olayn bir benzeri, Uhud sava-
gmdan dönen Ebu Süffan'rn, geti dönüp savasa
devam etmek istemesi ve bu srrada Peygambe/F
mizin de Ashab'ryla beraber, Ebu Süffan'r kwala-
mak igin yola gkrnalarryla i§ilidarak anlaülmakta-
drr.
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181. Ant olsun ki, Allah, (kendilerine Allah
igin zekät vermeleri, Allah igin kargrhksrz
borg vermeleri emredilen o Yahudi'lerin:)
"Demek ki, Allah gergekten fakirdir; biz
ise zengini/' diyenlerin sözünü kesinlikle
igitmigtir. Biz onlann soyledikleri bu sözü,
haksrz yere peygamberleri öldürmeleri ile
beraber (a§rr cürüm kabilinden) yazaca-

§rz ve diyece§iz ki: "Haydi, tadrn gu pek
yakrcrateg azabrnr!"

182. "igte bu azap, dünyada ellerinizle ig-
lediklerinizin kargrlr§rdrr. §üphesiz Allah,
kullarrna zulmedici de de§ildir."

1&|. O kimseler ki : "§üphesiz Allah, bize:
'Gökten inen bir ategin yakaca§r bir kur-
ban getirmedikge higbir peygambere
iman etmeyin!' diye emretti" dediler, on-
lara sen (ey Muhammed) de ki: "Benden
önce apagrk delillerle ve dedi§iniz mucize
ile peygamberler gelmigti. E§er siz do§-
ru sözlü kimseler iseniz, pekiyi, onlan ne

diye katlettiniz?" (Hareketlerini tasvip etti-

§iniz ecdadrnrz, istedikleri özel mucizeleri
gösterdikleri halde, Zekenya Peygamber
ile Yahya Peygambe/i nigin katlettiler?)

184. Ey Muhammed! Artrk e§er onlar seni
yalanlryorlarsa, igte senden önce muci-
zeler, Kutsal Sahifeler (kutsal hükümler,
kutsalö§ütler) ve aydrnlatrcr Kitap getiren
nice peygamberler yalanlanmrglardrr.

1&5. Hercanh ölümü tatmaktadrr. Kryamet
günü ise, ancak yaptrklannrzrn kargrhklan
size tastamam verilecektir. Artrk her kim
cehennemden uzaklagtrnhp da cennete
konulacak olursa, igte o, kesinlikle um-
du§una ermig olacakilr. Zaten bu dünya
hayatr aldatmaca bir matahtan bagka bir
gey de§ildir.

186. Ant olsun ki, mallannrzla ve canlan-
nrzla mutlaka imtihan edileceksiniz. Yine
ant olsun ki, sizden önce kendilerine Ki-
tap verilmig olanlardan (Yahudi'lerden ve
Hrristiyan'lardan) ve Allah'a ortak kogan-
lardan birgok incitici sözler igiteceksiniz.
Yine de e§er sabredecek ve (aykrnhklar-
dan) sakrnacak olursanrz, igte bu, güphe-
siz azmedilmesi gereken (Allah'rn önemle
emretti§i) iglerdendir.

(181) Riväyet olunuyor ki, Peygambefimiz (S.),
Kaynuka O§ullan Yahudi'lerine bir mektup yazrp
Hz. Ebu Bekir (R.) eliyle onlara gönderdi. Peygam-
bedimiz, bu mektupta onlan Müslüman olmaya,
namaz krlmaya, mallarrnrn zemtrnr vermeye ve
faiz almadan Allah igin borg vermeye ga§rnyordu.
Bu mektup onlara okununca, Yahudi bilginlerinden
Fenhas bin Azura dedi ki: "Demek ki Allah fakirdir;
biz ise zenginiz!" Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir,
Fenhas'rn suratrna bir tokat indirdi ve: "E§er sizinle
aramrzda antlagma olmasaydr, senin boynunu vu-
rurdum!" dedi. Fenhas da, Peygambe/imize gelip
Hz. Ebu Beki/i gikäyet ettive sdylediklerini de inkär
etti. lste bunun üzerine bu äyet indi.

(183) Bunu söyleyenler lG'b bin Egref, Malik bin
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Sayfi Huyey bin Ahtab, Fenhas bin Azura adlann-
daki Yahudi bilginleri idiler. ige bu, o Yahudi bilgin-
lerinin iftira ve asrlsrz iddialarrndan idi.

(186) Riväyet olunuyor ki, Bedir savagndan önce,
bir gün Peygambe/imiz(S), Medine'nin ilk Müs-
lüman'lanndan ve kavminin de ileri gelenlerinden
olan Sad bin Ubade'yi ziyarete gideken yolda,
henüz-zahiren de olsa-Müslüman olmayan AMuF
lah bin Übeyy bin Selül'ün, di§er bazr mügriklerin,
baz Yahudi'lerin, bazr Müslüman'lann ve ünlü
Sahabi Abdullah bin Revaha'nrn da bulundu§u
bir meclisin yanrndan gegerken, bineginden indi
ve onlara Ku/an'dan äyetler okudu. Abdullah bin
ÜOeyy Oe, Peygambeiimize: "Hey adam, sen bi-
zim meclislerimizde bizi rahatsrz etme; kendi yerine
git; yanrna gelenlere bunlan anlat!" dedi. Abdullah
bin Revaha ise: "Hayr, ya Resülallahl Sen, bizim
meclislerimizde de bunlan anlat; biz bunu gergek-
ten istiyoruzl'dedi. Bunun üzerine orada bulunan
Müslüman'lar ile mügriklerve Yahudi'ler, birbirlerine
hakaret etmeye bagladrlar ve az kalsrn, birbirledne
gireceklerdi. Fakat Peygambeiimiz, Müslüman'larr
teskin etti, sonra da tekrar bine§ine binip Sa'd bin
Ubade'nin yanrna vardr ve Abdullah bin Übe)4f in
yaptrklannr ona anlattr. Sa'd bin Ubade de dedi ki:

'Ya Resülallah! Onun soylediklerine üzülme! Sen
Medine'ye gelmeden önce Medine halk, o adamr
reis ilan etmeye hazrrlanryordu. Senin geliginle o ig
bozuldu. igte RlOulan bin Übeyy, ona yanryor."

igte Müslüman'lar savaga hazrr olmadrklan zaman
bu äyet, Müslüman'lara, käfirledn incitici sözlerine
sabretmelerini emrediyordu. Sonra savag izni gelip
Bedir savagnda Kureyg'in ileri gelenleri öldürülün-
ce, Abdullah bin Übeyy: 'Artrk bundan kagrg yok!"
deyip kendi adamlanyla beraber zahiren Müslüman
oldu.
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187. Bir zaman da Allah, kendilerine Kitap
verilenlerden (Kitap Ehlinin älimlerinden
Tevrat'tia) göyle kesin söz almrgr: "Siz
mutlak ve muhakkak o Kitabr insanlara
agrklayacaksrnrz ve onu gizlemeyeceksi-
niz." Sonra onlar, o sözü arkalanna attrlar
ve az bir bedel (dünyahk) kargtlt§tnda onu
satülar (ona de§igtiler). igte bu satrn aldrk-
lan gey ne kötü!

188. Sakn, sanma, o kimseler ki, yapilkla-
nna (Kitap'ta de§igiklik yaptrklanna, hakkr
gizlediklerine) sevinenler ve yapmadrkla-
n (göstermedikleri) dürüstlükle övülmeyi
isteyenler, evet, sakn, sanma ki, onlar
azaptan kurtulacaklardrr. Zaten pek act
veren bir Ezap onlar igindir.

189. §u göklerin ve bu yerin hükümranh-

§r da yalnrz Allah'rndtr ve Allah, her geye
lGadirdir.

190. §üphesiz su göklerin ve bu yerin ya-

Cüz:4



cüz: 4 et--i iunnrusüREsi @ 12a

ratrlmasrnda ve gece ile gündüzün bibiri
ardrndan de§igmesinde (gelip gitmesinde,
uzayp krsalmasrnda) gergek akrl sahipleri
igin kesinlikle agrk deliller vardrr.

191. Onlar o kimselerdir ki, ayakta iken
de, otururken de, yanlarr üzerine yatarken
de Allah'r zikrederler; gu göklerin ve bu
yerin yaratrlmasr hakkrnda derin, derin dü-
günürler de, göyle derler: "Ey Rabb'imiz!
Sen bunu (evreni) boguna yaratmadrn;
Senitesbih (tanzih) edenz; artrk Sen bizi o
(cehennemin) ates azabrndan koru!"

192. "Ey Rabb'imiz! Sen kimi atege atar-
san, güphesiz onu rezil-rüsva etmig olur-
sun! Zalimlerin hig yardrmcrlan da yoktur."

193. "Ey Rabb'imiz! Gergekten biz,
"Rabb'inize iman edin!" diye imana ga§r-
ran bir ga§rncryr (Muhammed'i, Kudan'r)
igittik de, hemen iman ettik. Ey Rabb'imiz!
Artrk Sen bizim günahlanmlzr ba§rgla; kö-
tülüklerimizi de sil, canrmrzr da iyi insan-
larla beraber (iyi insanlar zümresine dähil
olarak) al!"

19[. "Ey Rabb'imiz! Bize, Elgilerin vasrtia-
sryla bize vaat ettiklerini de ver ve kryamet
günü bizi rezil-nisva eyleme! Qünkü güp-
hesiz Sen, vaadine muhalefet etmezsin!"

(188) Riväyet olunuyor ki, Peygamber'imiz,
Tevrafta yazh ohn bir konuyu Yahudi bilginlerine
sormu§; onlar ise gerge§i giZemigler ve onun yeri-
ne geqek olmayan bir bilgi vermigler: bir de süreti
hal«tan goninüp yaptlklanna sevinmigler ve övül-
melerini istemiglerdi.

Bir gönige göre de, Yahudi bilginleri, Peygam-
beiimiän peygamberli§ini agkga bildiren Tevrat
äyetlerini gizlediklerine sevinmigler ve ibrahim
Peygambe/in dinine ba§h olmakla övülmelerini is-
temiglerdi.
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195. Rabb'leri de onlann dualannr kabul
etti: (Buyurdu ki:) "§üphesiz Ben, erkek
olsun, kadrn olsun ki hepiniz bibirinizden
üremesiniz- sizden iyilik igleyen higbirinizin
iyili§ini boga grkarmam." lgte o kimseler ki,
(Mekke'den Medine'ye) hicret ettiler; yurtla-
nndan gkanldrlar; Benim yolumda kendile-
rine eziyet edildi; savastrlar ve öldünildüler;
Ben onlann bütün kötrllüklerini hig güphesiz
kendilerinden silece§im ve onlafl, altlann-
dan rrmaklar akan cennetlere hig kugkusuz
koyaca§rm. Bu, Allah katrndan büyük bir
mükäfattrr. En güzel mül«äfat da, yalnrz Al-
lah katrndadrr.

196. Ey Muhammed! O kü'ftirde direnenlerin
(bol kazangfu ticaretler igin) diyar diyar dolag-
malan sakrn, seni (ümmetini) yanrltmasrn!

197. Bu (hayatlan), az bir keyif sürmedir;
sonra onlann varacaklarr yer cehennemdir.
Orasr ise ne kötü bir yataktrrl

198. Ancak o Rabb'lerinden (Onun buyruk-



129

larrna kaqr gelmekten) saktnanlar igin, altla-
nndan rrmaklar akan cennetler vardtr. Onlar
sonsuza dek orada kalacaklardrr. Bu, Allah
katrndan büyük bir ikramdrr. Allah kailndaki
(ikram) ise, iyi kimseler igin daha hayr[dtr.

199. Kitap Ehli'nden öyleleri de vardtr ki,

Allah'a, size indirilmig olan Kitaba, kendile-
rine indirilmig olan Kitaba Allah'tan korka-
rak kesinlikle iman ederler; onlar, Allah'ln
äyetlerini az bir bedel (dünyahk) karytlt-

§rnda satmazlar. lgte onlar igin Rabb'leri
katrnda mükäfatlarr vardtr. §üphesiz Allah,
hesaplan gargabuk görmektedir.

2üt. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
larl (ibadetlerin, musibetlerin güglüklerine)
sabredin; (savagta) sebat göstedn; cihada
hazrrlkft olun (srntrlan tutun) ve Allah'tan
(Onun buyruklanna kargt gelmekten) sakt-
nrn ki, saadete eresiniz!

(195) Riväyet olunuyor ki, Peygambeiimizin zeve
lerinden Ümmü Seleme, Peygambe/imize dedi ki:

"Ben, Allah'rn äyetledni dinliyorum; hepsi ekeklerin
hicretini anlatryor; kadtnlann hicretini ise anlatmF
yor." igte bunun üzerine bu äyet indi.

(199) Bir gdnige göre, bu äyetin i§aret ettigi zatlar,
Müslüman olan ünlü YahudibilginiAbdullah bin Se-
lam ile arkadaglandtr.

Di§er bir püge göre ise, bunlar Necran Htristi-
yan'lanndan 4O, Habegistan Htristiyan'lartndan 32,
Rum Hrristiyan'lanndan 8 kigidir.

Bir di§er gönige göre burada Kitap Ehli'nden mu'
rat, Habesistan hükümdarr Necaqi Asharne'dir.
Nitekim riväyet olunuyor ki, Necagiölünce, Cebräil
(S.), onun vefattnt Peygambedimize bildirdi. Bunun
üzerine Peygambe/imiz: "Haydi, dtgan gktn da,

ülkenizin drgrnda ölen bir Müslüman kardeginizin
@naze namazrnt krlln!" diye Ashab'a seslendi;
sonra Bekry' mezarl§tna gkrp oradan Habegistan
tiaraflna bakt ve cßnaze namaztnt kldtrdtktan son'
ra Neeagiigin Allah'tan ba§qlanma diledi. Peygam-
be/imizin bunu yaptrklartnt gören münaftklar: '§u
adama bakrn; görmedi§i ve dininden olmayan o
koca Huistiyan'rn @naze namaztnt klryor!" dediler.
lgte bunun üzerine bu äyet indi.

Cüz:4
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Bu süre, Hicretten sonra Medine'de inmi$ir.
Medine'de inmig olan stirelerin inig sralamastnda
7. Süredir. Süre, 176 äyettir. Nisä, kadrnlardemek'
tir. Bu sür€de kadrnlann hukukurdan ve sosyal ko
numlanndan bahsedildi§i igin süre, bu adt alml$tr.

aisuir-LAHinnnn mAni nnnnim

1. Ey insanlar! Rabb'inizden (Onun buy-
ruk ve yasaklanna aykn davranmaktan,
Onun azabrndan) saklnln! O Rabb'iniz
ki, sizi bir tek nefisten (Adem'den) yaratfi;
ondan da egini (Hawa'y) yarath; ikisin-
den de birgok erkekler ve kadlnlar üretti.
Birbirinizden dilekte bulunurken (Allah

agkrna, diyerek) adrnl verdi§iniz AIlah'a
ka6r da, (bibirinizden dilekte bulunurken,
akrabanrn bagr igin, diyerek adlannl ver-
di§iniz) akrabaya kargr da tal«äyr gözetin
(sözlerinizle yüksek saygrnlzr beliftti§iniz
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g*Jr #!r+irr
,'ie6$:;i3r:,liüaüi,i"

.'4. .r. a...-..
l.145ft-.Jt{.:rc4Jk .,

.tj i$Ä,frr vt ; W Ur'& ißrr ir ie,ir; r,

«'tii4ÄJ:;l;iltLt$"iber$it$r,:.;

=u 
c t :gu;t$aü+§i;i'i6 @ # € ;

1i ; L6 ü,ü ii #+ 3i:'{5 A:; }t fu 
' 
n e

aG Lllst gii @ i],1 :i Jn elti' eci ei c

@6:;. q ;§" cx 4 il' * €';,, i§:'+

{iiritta §'tr ;;,;7r iifu}r ;(At $:} ii
;ürw5 @ G;;: $i i ü;$ ißü q
'r.;ytJi:'it tU'j;' äi iy it4t t ;t. sl!
v'rc üi,,ß; Ü ßn; ü Qtiß\ tJ .$ü

et ß.ü' i;iu j2(i W iG ';,? t * ",i,

@+ )\,izJ'*vVc i,AC:t



Cüz:.4

Allah'rn da, akrabantn da hukukunu fiille-
rinizle de gözetin)! Qünkü güphesiz Allah,
sizi hakkryla gözetlemektedir.

2. Hem de, öksüzlere mallannt (tam ola-
rak) verin; onlann iyi mallarrnr da kendi
kötü mallannrzla de§igtirmeyin; onlann
mallannr kendi mallannlza katiarak da
yemeyin. Qünkü bu, gergekten büyük bir
vebäldir.

3. Yine, (e§er kendileriyle evlendi§iniz
takdirde) öksüz krzlar hakkrnda adaleti
gözetememekten endige edecek olur-
sanrz, hoglandr§rnrz (size heläl olan) ka-
drnlardan ikiger, üger, dörder nil«ählayrn.
E§er birden fazla kadrnla evlilik yaptr§rnrz
takdirde adaleti gözetememekten endige
edecek olursanrz, artrk bir kadrn ile veya
ellerinizin altrndaki köle kadrnla yetinin.
igte bu, adaletten sapmamak igin en do§-
ru yoldur.

4. O (evlendi§iniz) kadlnlara da mehirle-
rini gönül hoglu§u ile (bir kargrhk bekle-
meden, bir hak olarak) verin. Ancak e§er
onlar kendi rzalanyla size ondan bir gey
ba§rglayacak olurlarsa, artrk onu afiyetle
güzelce yiyin.

5. Allah'rn sizi yöneticisi krldr§l öksüzlerin
mallannr henüz regit olmayan öksüzlere
vermeyin. (Yahut mütevellisi bulundu§u-
nuz savurgan erkeklerin, kadrnlann ve
gocuklann mallannr kendilerine teslim et-
meyin. Yahut da Allah'rn, Sizin geginme-
nize dayanak kldr§r mallannrzr eglerinize
ve gocuklannrza verip de, onlann ellerine
bakar duruma dügmeyin.) Onlan o mallar-
dan hem yedirin, hem giydirin ve onlara
güzel sözler söyleyin.

6. Evlilik ga§rna (15 veya 18 yagrna) va-
nncaya kadar öksüzleri (regit olup olma-
drklannr) deneyin. Bu arada e§er onlarrn
tiam olarak nigte erdiklerini görecek olur-
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sntz, hemen mallannr kendilerine verin.
Onlar büyüyüp mallannr alacaklar diye de
o mallan israf ederek ve tez elden yeme-
yin. Hem de, (öksüzlerin velilerinden) kim
zengin ise, öksüzün mallndan yemekten
kagrnsrn; kim de fakir ise, örfe uygun ola-
rak yesin. Sonunda öksüzlerin mallarrnl
kendilerine veriken de, yanlannda gahit
bulundurun. Hesap soran olarak da Allah
yeter.

(1) Riväyet olunuyor ki, Allah (C.), Adem'i (S.) ya-
ratrp onu cennete yerlegidikten sonra kendisine
uyku verdi. Hz. Adem, bir yarr uyku halinde iken
Allah (C.), Hz. Hawa'y onun sol kemiklerinden
yaratfi. Hz. Adem, uyanrnca, Hz. Hawa'y yanrnda
buldu ve aralarrnda ünsiyet häsrl oldu.

(3) Bir gönige göre, Cähiliyye döneminde bazr in-
sanlar öksüz krzlarrn mallan igin gok sayda öksüz
kzlarla evleniyorlardt ve onlann hukukunu gözete-
miyorlardr. igte bu hitap onlar igindir.

Di§er bir gönige göre ise, e§er siz, öksüz krzlarrn
hukukunu gözetememekten endige etti§iniz igin
onlarla evlenmekten kagrnryorsanrz, di§er kadrn-
lann hukukunu gözetememekten de endige edin
de, haklannr gözetebilece§iniz kadar evlilik yaprn.
Nitekim riväyet olunuyor ki, öksüzlerin hukukunun
gözetilmesi emredilince, bazr insanlar, öksüz krzlar-
la evlenmekten kagrnmaya bagladrlar, ancak bu in-
sanlar, di§er kadrnlardan gok evlilik yapmaküan ve
onlann hukukunu ihlal etmekten kagr nm ryorlard r.

Bir di§er görüge göre baz insanlar, öksüz kzlarrn
veläyetini üstlenmekten kagrnryorladr ; fakat zina-
dan o kadar kagrnmryorlardr. igte bu äyet, onlara
diyor ki; siz, öksüz kzlar hakknda adaleti göze-
tememekten kokuyorsanrz, zinadan da korkun da,
size heläl olan evlilikler yaprn.

isuu'on goK EVL|LiK

Riväyet edilen bir hadise göre, Gaylan bin Sele-
me adrndaki zat, Müslüman oldu§unda 10 kansr
varmr§. Peygambeiimiz (S.), ona: "Bunlardan
dördünü seg!" buyurmugu. {imam säfii (öt.819),
Ahmet bin Hanbel (ö1.856), Buhari (öt.869),ibni
Maceh (ö1.886),'lirmizi(ö1.893), Darekutni (öt.996),

ruisAsünesi
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Beyheki (ö1. 1 066) Müsnedleri)

Yine riväyet edilen bir hadise göre, Umeyre el-
Esedi adrndaki zat, Müslüman oldu§u zaman 8
kans bulunuyormug. Peygambeiimiz, ona: "Bun-
lardan dördünü seg!" buyurmugu. {Ebu Davud
(ö1.886), ibni trlacen Sünenleri)

Yine dväyet edilen bir hadise göre, Evfel bin Muavi-
ye adrndaki zat, Müslüman oldu§u zaman 5 kanst
varmrg Peygambe/imiz, ona: "Bunlardan dördünü
seg!" buyurmugu.

islam'dan önce evlilikte bir srnrr yoktu; insanlar iste-
dikleri kadar kadrnlarla evleniyorlardt. lslam, bunu
en gok dört kadrnla srntrladt ve buna da, adalet ve
dengeyi bozmamak gartryla izin verdi. Bu konu-
da gözetilmesi bize emredilen adalet ve dengede
kadrn ve erkek n[ifuslan a]asrndaki denge, birinci
derecede gelmektedir. islam'tn ilk dönemlerinde,
meydana gelen savaglarda erkeklerin btiyik bir
krsmrnrn ölmesi ve yenilen dügmanlardan da büyük
sayrda kadrn esirler a[nmast sonucunda kadtnlann
nüfusu, erkeklerin döIt kaü kadardr. igte bundan
dolayr islam, dörde kadar olan evlili§e izin vermigti.
Ancak bu tablonun de§igmesi ve birden fazla evlilik
yaprldr§r takdirde dengenin bozulmast halinde, bir
evlilikle yetinilmesi bize emredilmigtir.

Günümüzde ise, islam ülkelerinde kadrn ile erkek
nü{uslan genellikle ya egittir, ya da erkek nüfusu
kadrn nrifusundan fazladtr. Bu ntifus tablosu kargr
srnda birden fazla kadtnla evlenmek, äyette gözetil-

mesi bize emredilen adaleti, dengeyi bozmak olur.

Peygamber'imiziN (S.) EVLiLiKLERiNitt sAvtSt
VE HIKMETi

Enes bin MaliKten (R.) dväyet olundu§una göre,

Peygamber'imiz, 15 hantmla evlenmig ve bunlar-
dan yalnz 13'ü ile zifafa girmig; di§er ikislyle zifaf
olmadan özel sebeplerle aynlma olmugtur. Pey-
gambe/imizin yantnda bir araya gelmig olan egle-

rinin sayrsr ise 11'dir. Peygambeiimiz, vefat etti§i
zaman nikährnda bulunan eglerinin sayst ise 9'dur.

Döttten fazla hanrm almanrn @\taa, yalntz Pey-
gamber'imize mahsustur; ümmetine ise ancak dÖr-

de kadar ve anlatrlan sartlarla cevaz verilmigtir.

Peygambeiimizin (S.) bu kadar gok hantmla evlen-
mesinin, birinci derecedeki hikmeti, PeygambeiimF
zin, drgandan bilinmeyen ev hayatt, mahrem hayatt

ve yatak hayatr ile ilgili sünnetinin (yagam taztntn)
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muhafaza edilmesidir. Bu hayatrnrn topluma aktanl-
masr konusunda Peygambeiimizin hanrmlan birer
mürgitlik ve oüretmenlik görevini ifä etmiglerdir. igte
anrlan konularla ilgili bu denli gok sünnetin tiama-
men muhafazasr ve eksiksiz olarak Müslüman'lara
intikal ettirilmesi igin Peygambe/imiz, Allah'rn (C.)

özel bir iznine mazhar olarak bu kadar gok evlilik
yapmstr. Müslüman'lann aile hayatrnr düzenleyen
bu kadar gok saydaki hadislerin, Peygambe/imizin
hanrmlannrn riväyetleriyle hadis kitaplannda yer al-
mq olmasr da, bunun pek agk bir izahdtr.

Hz.Ai§E'NiN YA§r

Baz hadis kitaplarrnda, Hz. Aige'nin, 6 yagrnda
iken Peygambedimize nil«ährntn kylmq olmast ve
9 yagrnda iken de Peygambe/imizin evine teslim
edilmig olmasna dair zikredilen riväyetler asrlstzdtr;
tadhigergeklere uymamaktadtr. §öyle ki: Hz. Aige,
Peygambeiimize niganlanmadan önce Mufim bin
Adiyy'in o§lu.Cübeyiin niganltst idi. Bu niganlama
da, mutlaka lslam'dan, yani M.610 yltndan önce
olmugtur. Qünkü her ne kadar, evlilik hükümlerini
bildiren Bakara, Ahäb, Mümtehrne, Nisä ve Nür
süreleri daha sonra Medine'de inmiglerse de, bag-
langqtan beri Müslüman'lar, ktzlartnt mügriklerle
evlendirmezlerdi. Müslüman'lar, Mekke döneminde
gügsüz olduklan igin, islamiyet'ten önce yaprlmrg

evlilikler ve niganlan ise, bozamtyorlardt. Nitekim
Hz.Aige'nin niganr da, Hz.Ebu Beki/in Müslüman
olmasr üzerine Mutim bin Adiyy taraftndan bozuF
mustu.

Yine, Peygambedimizin en btiyük krzt Zeynep
de, islam'dan önce Ebu As bin Rebi ile evlendiriF
migi. Ebu As, Bedir savagnda esir dügünce, Hz.

Zeynep'i Medine'ye göndermek gartryla serbest
brrakrlmrgtr. Sonra kendisi de Müslüman olup Hz.

Zeyneple evlili§ini devam eüirmi$i.

Hz. Aige'den riväyet olundu§una göre diyor ki: "is-
lam, bagtan beri Zeynep ile kocas Ebu As't birbi-
rinden aynn6tr. Ancak Resülullah, Mekke'de iken
krz Zeynep'i ondan ayramadt;günkü bu gücü yok-

tu.' (Diyarbekri-Tarihu'l Hamis)

Evet, islam'dan önce Arap'larda krzla16 yagrnda

niganlanryor ve 9 yagrnda da evlendiriliyorlardl. An-
cak bu, yukarda anlatrlan tarihigergeklerden dola-
yr Hz.Aige'nin, Peygambe/imizle niganlanmast ve
evlenmesi igin asla mümkün de§ildir.

§u halde Hz. Aige, Peygambe/imize niganlan-
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dr§rnda 6 deüil, en az 16 yagrndadrr. Qünkü Hz.
Hadice validemiz, Peygamberli§in 10. Yrlnda, yani
M.620. yhnda vefat etmig ve onun vefatrndan son-
ra Peygambe/imiz,Hz. Aige ile niganlanmqtr. Ve
Hz. Aige, Peygambeiimizin evine geldi§inde de 9
degil, en az 19 yagrndadrr.

Bir de, Hz.Aige'nin, Peygamber'imizin evine ilk geF
di§i tarihlere äit riväyet etti§i özellikle Fr kh ive hikadi
hadisleri, bu denli detaylanyla mükemmel bir ge-
kilde kavramq olmasr, 9 yagrndaki bir krz igin pek
mümkün de§ildir.

KÖLELiK

Köle, bütünüyle bagkasrnrn mah olup herhangi bir
egya gibi ahnrp satrlabilen kigi idi. Kölelere higbir
hak ve özgürlük tanrnmad§r igin, onlar kendilerin-
den istenen her türlü igi yapmakla yükümlü idiler.

insanlar, tarih boyunca, iginde yagadrklan topluma
ve döneme göre gegitli yollardan kölelegirildiler.
Savagta esir edilmek, bir sug sebebiyle @zalan-
drrrlmak, borcunu ödeyememek, ya da köle ana
babadan dünyaya gelmek, köle olmanrn gegitli bi-
gimlerindendi.

Sümerlerde köle, ya ev hizmetlerinde, ya da tiarla-
larda galqtnhrdr. Kär getiren bir mal olarak ahnrp
satlmalan ise, daha sonraki dönemlere rastlar.

ilk olarak eski Yunan'da köleler, toplumun temel sr-
nrflarrndan biri oldu ve ekonomi, a§rrfikla köle eme-
§ine dayanmaya bagladr.

Roma imparatorlu§unda kölelerin bazrlan, ma-
denlerde ve tagocaklannda gahgrnhken, bazlart
da halk e§lendirmek amacryla yrrtrcr hayvanlarla,
ya da biöirledyle ölümüne dövügtürülürdü. Daha
gansh olanlar ise, giftliklerde ve evlerde gahgrnhrdr.

Bu dönemde birgok köle, iginde bulundu§u a§rr
gaftlara bag kaldtrarak ayaklandr. Bunlarrn en
önemlisi Spartaküs ayaklanmasdrr. M.Ö.73'te
Italya'da gladyatör olarak satrhn Spailaküs, bazr
kölelerle birlikte kagarak Veztiv Da§rna sr§lndr.
Bagka köleledn de onlara katrlmasryla 100 bin kF
gilik bir ordu olustu. Ancak iki yll sonra Spartaküs,
bir garprgmada öldürülünce, ayaklanma sona erdi.

13. yrizyhn sonlannda Avrupa'nrn birgok bolge-
sinde kölelerin yerini artrk serfler alm6ü. Serfler,
köleler gibi ahnrp satrlmaz; ancak efendilerini ve
bulunduklan yeri de terk edemezlerdi. Topraklar,
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üzerinde yasayan serflerle birlikte ahnrr ve satrlrrdr.
Ortaga§da serfler, ekonominin belkemi§iydi.

ist.au'rrrr xöleliöe BAKtst

islam geldi§i zaman, dünyanrn di§er bölgelerinde
oldu§u gibi Arabistan'da da köle ticareti yaprhyor ve
kölelere insani haklar tanrnmryordu.

islam, köklegmig di§er kötü ädetlerde yaptr§r gibi,
köleli§i de tedricibir gekilde kaldrrdr. Nitekim islam,
önce kölelere iyi muamele edilmesini, efendilerinin
yediklerinden ve giydiklerinden onlara da yediril-
mesini, giydirilmesini, gügleri üstünde a§rr iglerde
galqtrnlmamalannr ve iglenen günahlann kefareti
olarak da kölelerin azat edilmesini emretti.

Ayrrca Nür: 33. Ayetinde de, erkek ve kadrn kölele-
rin, efendilerinden mükätebe (belli bir ücret kargrh-

§rnda azat edilmeleri akdi) talep ettikleri zaman, bu
taleplerinde samimi ve taahhrit ettikleri ücreti ode-
meye muktedir gorüldükleri takditde, taleplerinin
kabul edilmesini emretmektedir.

Buharlnin zikretti§i hadislere göre de, kölelerin
anrlan mükätebe taleplerinin kabul edilmesi zorun-
ludur ve Hz. Omer (R.), hilafetinde bunu kabul et-
meyenleri icbar etmigir.

Hz. Ömer (R.), halifeli§inin son yllarrnda ise, Arap
ülkelerinde bulunan bütün köleleri azat etmigir.
(imam §äfii- Kitabu'l Ümm. iOni Sellam Kasrm /
ö1.840 - Kitabul Emval. Yakubi/ö1.892 - El-Tarih)

Yine, Hz. Ömer (R.), Misan (lrak), Menazir (lrak)
ve Tüstür (lran) esided, mücahitler arasrnda taksim
edildikleri halde bu taksimat iptal ederek esirleri

1eöes! brraktrrmrgtrr. liOni Cerir lö1.923- intiAfu'f
Fukahä. lbni Sellam- Kitabu'l Emval) Hz. Omeiin
bu uygulamasrna Sahabe, itiraz etmediklerine
göre, bu konuda Sahabe'nin icmär gergeklesmigir.
Ve Sahabe'ni icmärnrn, en do§ru delil oldu§u da bir
gergektir.

islam, Cähiliyye devrinin bakayasr olan köleleri bu
gekilde tasliye ederken, islam savaglannda esir
ahnanlarrn köle yapllmasrna da izin vermemigir:
Ayetlerde böyle bir izin mevcut olmadl§r gibi, Pey-
gambeiimiz zamanrnda da boyle bir uygulama oF
mamrsttr. Nitekim Mekke fethinden sonra vukü bul-
mug olan Huneyn savagrnda, en büyük Arap kabi-
lelerinden biri olan Hevazin kabilesinden 6 bin esir
a[ nrnca, Peygambef imiz goyle buyurmugtu: "E§er
köle yapmak Arap'lar hakklnda caiz olsaydr, bu-
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gün gergeklegirdi." (imam §äfii- Müsned. Beyheki'-
Sünen. Taberani/ö|.971 -Mu'cem )

Bazr islam älimleri, anrlan hadisteki 'Arap'lar hak-
knda..." ifadesini itirazibir kayt olarak de§erlendi-
dp köleli§in, yalnrz Arap'lar hakknda caiz olmadr§r,
bagka milleüerin köle yaplmas ise caiz oldu§u gö-
nigünü savunmuglardrr. Oysaki di§er bazr hadis-
lerde oldu§u gibi bu hadiste de, Arap'lar, ilk islam
toplumu olmalan hasebiyle, islam milleüeri yerine
kullanrlmqtr. Yoksa lslam nazarrnda Arap'lann bir
ayncal§r olmadr§r gäyet agk bir gergektir.

Cüz:4

Hicretin 36. (M.657) yhnda Küfe kentinin ntltusu 57
bin iken 8 bini, köleler idi. (Belazüri/ö1.892- Fütühu'l
Büldan. Taberi/ö1.923- Tarihu'l Ümem.)

islam tarihinde ilk köle ayaklanmas, Emevi hü-
kümdan Abdülmelik devrinde M.689 yr[nda olmug-
tur. ikinci köle ayaklanmasr da, Abbasihükümdarr
Ebu Cafer eF Mansur (7il-nq dewinde olmug-
tur. Abbasi Devletini tehdit eden ügüncü ayaklan-
ma ise, Hicri ikinci asnn ikinci yansrnda olmusüJr.
(Belazüri- Fntuhu'l Büldan. l(adr Vekl /ö1.813-
Ahbaru'l- Kudat)

isuu rnniniruoe xö-eliK MüESSESESiN|N
KURULMASINA YOL ASAN ANTI.A§MAI.AR

Abdullah bin Sa'd bin Ebu Sarh adrndakizat, Müs-
lüman olup bir süre de Peygambe/imizin yanrnda
vahiy ldtipli§iyapüldan sonra islam dininden grkrp

Mekke'ye kagmrgtr. Mekke fethinde Peygambeii-
miz tiaraf rndan haklannda ölüm fermanr gr kmr g kim-
selerden biri de bu zat idi. Peygambe/imiz, bu zatrn
da dähil oldu§u baz azgrn, Peygambeiimizle ve
Ku/an'la alay eden l«äfirler igin : "Onlan, Kä'be'nin
örtüsünün altnda bulsanz, yine öldüreceksi-
niz!" diye ferman buyurmugtu. Ancak bu ze;l, Hz.
Osman'rn sritkardegi oldu§undan, onun himayesi-
ne girmis ve Hz. Osman da, ona emän verdikten
sonra kendisini ahp Peygambe/imizin huzuruna
getirmig ve gok srar ederek onu Peygambefimize
affettirmisti.

Anrlan Abdullah bin Sa'd, Hz. Osman'rn hilafeti dö-
neminde Mrsrrvalili§ine getirildi. igte bu zat, Mrsrirn
Nübe (Nil yöresi) sakinleriyle yapt§r anüagmaya
göre, bunlar, cizye vermeyecekler; bunun yerine
ylda 300 köle verecekler ve Müslüman'lar da, on-
lara belli bir miktaryiyecek maddeleri vereceklerdi.

Yine Hz. Osman devrinde Hicret'in 30. Yrhnda
Rebi' bin ziyad el- Harisi kumandasnda Sicistan'rn
(iran ile Afganistan arasrnda bulunan srnrr bölge-
nin) fethine baglandr. lki bugukyrlsüren bu savaglar
sonunda Sicistan'dan 40 bin esir ahnrp bunlar köle-
legtidldi. Sicistan halkryla yaprlan antlagmaya göre,
onlar her yl bin köle daha vereceklerdi.

Sicistan valili§i srrasnda Reblin kätibi de Hasan
Basriidi.

Bundan sonraki devirlerde zenginlerden yüzlerce
ve hatta binlerce köle ve cariyelere sahip olanlar
vardr.

HAREMAÖALARI

Asurlularve iranhlardan sonra harem a§ah§r, Roma
ve Bizans'a da girdi. Bu ülkelerde sarayn önemli
görevleri, korumasr harem a§alanna verilirdi.

Hadrm a§ah§rnr islam'a sokan, ilk Emevi hüküm-
dan Muaviye'dir.(ö1.680) (El- askeri /ö1.1005- El-
Eväil)

Daha sonra Abbasilerde ve Memlük sultanlan sa-
raylannda da harem a§alan istihdam edilmistir. Ha-
rem a§ah§r müessesesi, sonradan Osmanhlara da

segti.

Osmanhlarda saray kadrnlarrnrn bulundu§u hare-
me erkeklerin girip grkmas yasakt. Haremle ilgili
igleri gören ve daha gok Afrika ülkelerinden geti-
rilen erkek köleler, ksrrlagrnlrr ve özel tir e§itim-
den gegtikten sonra göreve alrnrrlardr. Saraylann
dqrnda devlet büyriklerinin, zamane zenginlerinin
konaklannda da hadrm edilmig köleler galgrnlrdr.

Osmanlr sarayrna, go§u kez Msrvalileri tarafrndan
hediye olarak gönderilen ve Kzrldeniz krylannda
Habeg simsarlan eliyle hadrm yaprlarak verilen
siyahi harem a§alan, z:rman z:rman büyrik nrifuz
kazanmrglardr.

Sadrazam ibsir Mustafa Paga (ö1.1655), bu zenci
harem a§alannr saraydan uzaklagtrmak istediyse
de, basaramamrsür.

Ügüncü Ahmet zamanrnda Sadrazam §ehit Ali
Paga 1715'te bu kölelerin hadrm edilmemeleri hak-
knda Mrsrr valisine bir emir gönderdi; fakat onun
gehit olmasrndan sonra halefleri bu emrin uygulan-
mas igin gaba gostennediler.
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SABAY CARiYELER|

Daha önce anlatrldr§r gibi, islam, köleli§itamamen
tasfiye etmis iken, sonra bu müessese, yeniden
ihya edilmigtir. Kölelik müessesesinin kaldr n lmadr-

§rnr savunanlara göre de, köle ve cariye, mutlaka
savag esiri veya onlann gocuklan olmaldrr; bag-
kalan köle ve cariye yaprlamaz. Ancak Osmanh sa-
raylannda uygulama böyle de§ildir. Hattia Osman-
Irnrn son yüryrllannda Qerkez cariye satrn almak,
Osmanh haremi igin moda haline gelmigti. Qerkez-
lerden sonra Abazave Gürcü cariyeler geliyordu.
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7. Ana-babanrn ve akrabanrn brraktrklan
mirastian erkek varislerin bir payr vardrr.
Ana- babanrn ve akrabanrn brraktrklarr
mirastian varis olan kadrnlarrn da bir payr
vardrr. Mirasrn azrndan da, go§undan da
onlann belli bir hissesi vadrr.

8. Mirasrn taksimi srrasrnda, mirastan
pay alamayan uzak akraba, öksüzler ve
yoksullar da haztr bulunacak olurlarsa,
hemen (taksimat yaprlmadan) onlarr on-
dan yararlandrnn ve onlara güzel sözler
söyleyin.

9. Ölümlerinden sonra arkatarrnda, gügle-
riyetmez gocuklar brrakmrg olsalardr, on-
lar igin endige duyacak olanlar, öksüzler
hakkrnda da endige duysunlar. Öybyse
Allah'tan (Onun buyruklarrna kargr gel-
mekten) saknsrnlar da, sözün do§rusu-
nu söylesinler. (Kendi gocuklanna söyle-
dikleri gibi öksüzlere sefkatli, merhametli
sözler söylesinler. Ötrlm yata§rndaki

ttisA sünesi 1U
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hastalara fazla vasiyette bulunup da va-
rislerini muhtag durumda brrakmamalann r

tausiye etrsinler; onlara tövbe ve gahadet
kelimesini hatrrlatsrnlar; mirastan hissesi
olmayan akraba ve öksüzlerin gönüllerini
güzel sözlerle alsrnlar ve onlara fazlabir
§ey veremedikleri igin, güzel mazeretler
beyan etsinler.)

10. O kimseler ki, öksüzlerin mallannr hak-
srz yere yerler, onlar, gergekten kannlan-
na ancak ateg doldurmug oluyorlar.Talen
onlar alevli bir atege yaslanacaklardrr.

11. Allah, gocuklannrz (onlann veraseti
hakkrnda). size gunu tavsiye ediyor (em-
rediyor): Olenin erkek gocu§u igin iki krz
gocu§un payr vardrr. Ama e§er varis go-
cuklar yalntz kadrnlardan (krzlardan) iba-
ret olup (erkek gocuk olmayrp) sayrlan (iki

veya) ikiden fazla ise, artrk terikenin ügte
ikisionlanndrr. Ama e§er (evlat olarak) bir
tek krzr varsa, artrk terikenin yansr onun-
dur. E§er ölenin ana- babasr ile birlikte
gocu§u da varsa, ana-babadan her biri-
ne terikenin altrda bir hissesivardrr. Ama
e§er ölenin gocu§u yok da, mirasgr olarak
sadece ana-babasr (veya onlarla birlikte
ölenin egi de) varsa, artrk terikenin (ta-
mamrnrn ve e§er egi varsa onun hissesi
grkanldrktan sonra )ügte bir hissesi ana-
srnrndrr.(Geri kalan da babasrnrdrr.) Ama
e§er bu durumda ana-baba ile birlikte öle-
nin (iki veya daha fazla) kardegleri (veya
krz kardegleri) varsa, artrk terikenin altrda
bir hissesi anasrnrndrr.(Geri kalan da ba-
basrnrndrr. Cumhura göre, kardeglere ve
krz kardeglere bir gey yoktur; ibni Abbas'a
göre, onlara da altrda bir hisse vardrr.)

Bütün bu paylar, ölenin (varislerin muva-
fakati olmadan, terikenin ügte birini ag-
mamak ve varisler igin olmamak gartryla)
yapaca§r vasiyetin yerine getirilmesinden
ve borcunun ödenmesinden sonra veri-
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lir. Siz, babalannrzdan ve o§ullannrzdan
hangisinin (bu dünyada ve öbür dünyada)
fayda itibanyla size daha yakn oldu§unu
bilemezsiniz. (Onun igin, onlann kimisini
kaynp kimisini maknrzdan mahrum etme-
ye kalkrgmayr n ; Allah' r n miras taksimatr na
uyun.) Bunlar, Allah tarafrndan belirlenmig
paylardrr. Allah güphesiz Ali'm'dir ( her
geyi pekiyi bilendir)i Hakim'dir (bütün hü-
kümlerinde hikmet sahibidir).

(/) Riväyet olunuyor ki, Evs bin Sam[ eF Ensari
vefat etti§inde geride egi Ümmü Kehhe ile üg krzrnr

brrakmqt. O zaman onun amcao§ullan, mirasrn tia-

mamrnr onlann elinden alm6lar. Bunun üzerine anr-
hn Ümmü Kehhe, Peygambeiimize gidip gikäyette
bulunmug; Peygambeiimiz de, Ona: "Sen gimdi
evine dön, bekle; bakalm, Allah ne buyuracak?"
demig. iEe o zaman bu äyet inmig ve Peygambeii-
miz, o mirasr alan iki kardege: .Allah, kadrnlara da
mirastan hakveriyor; ancak henüz onlann hissesini
bildirmedi; onunla ilgili vahiy gelinceye kadar Evs'in
terikesini takim etmeyin!" diye haber göndermig ve
bundan sonra da 11. Ve 12. äyetler inmig. Pelpam-
be/imiz de, bu äyeller gere§ince mirasrn sekizde
birini ölenin kang Ummü Kehhe'ye, üge ikisini de
onun krzlanna ve geri kalanrnr da ölenin iki amca-
o§lunavermig.

Mirasta erke§in hissesinin kadrnrn iki kafi olmasr,
kadrn ekek arasrnda bir adalesizlik deöildir; günkü
erkek, evlenece§i kadrna mehir vermekle ve onun
nafakasrnr temin eünekle yükümlüdür; kadrnrn ise
böyle yükümlülükleri yoktur.
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12. E§er ölen karrlannrzrn gocuklan yok
ise, onlann da terikelerinin yansr sizindir.
Ancak e§er ölen kanlannrzrn gocuklarr
varsa, artrk terikelerinin dörtte biri sizindir.
Bu paylar, o zevcelerin yapacaklan vasi-
yetin yerine getirilmesinden ve borcunun
ödenmesinden sonra verilir. E§er gocu§u-
nuz yok ise, sizin de terikelerinizin dörtte
biri kanlannrzrndrr. Ancak e§er gocu§u-
nuz varca, artrk terikelerinizin sekizde biri
kanlannrzrndrr. Bu paylar, yapaca§rnrz
vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcu-
nuzun ödenmesinden sonra verilir. E§er
ölen bir erkek veya kadrn olup da, keläle
olarak (ana-bahasr ve gocu§u olmadr§r
halde) ondan miras ahnacak olursa ve
kendisinin anadan bir erkek veya bir klz
kardegi bulunuyorsa, artk onlarrn her biri-
nin terikedeki payl altrda birdir. Ama e§er
anadan erkek ve krz kardegler bundan
daha gok iseler, artrk o anadan kardegler,
terikenin ügte birine ortaktlrlar. (Ierike-
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nin ügte biri, erkek ve krz kardeglere egit
olarak taksim edilir.) Bu paylar, varislerin
haklanna zarar verilmeksizin (terikenin
ügte birini agmamak üzere) yaprlacak va-
siyetin yerine getirilmesinden ve borcun
ödenmesinden sonra verilir. Bu (vasiyet-
te hakk gözetmeniz, terikenin ügte birini
agmamanrz), Allah'rn size tavsiyesidir
(emridir). (Yahut verasetle ilgili bu anlatr-
lanlar, Allah'rn tavsiyeleridir, emirleridir.)
Allah ise, Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir),
Halim'dir (cezalandrrmakta hig acele et-
meyendir).

13. igte bunlar, Allah'rn koydu§u srnrrlar-
drr. Her kim de, Allah'a ve Onun Elgisi'ne
itaat edecek olursa, Allah, onu, altlanndan
rrmaklar akan cennetlere koyacak. Onlar
orada sonsuza dek kalacaklardrr. igte pek
büyük saadet de budur.

14. Her kim de, Allah'a ve Onun Elgisi'ne
kaqr isyan edecek olursa ve Onun slnlr-
lannr agacak olursa, Allah, onu cehen-
nem ategine koyacak. O, orada sonsuza
dek kalacaktrr. Rezil- rüsva edici azap da
onun igindir.

(12) Keläle, ashnda hastahktan dolay kuwetten
dügmek, körelmek demektir. Mecäzi anlamda ise,
ana-baba ve gocuk olarak mirasgrs olmayan kim-
se igin kullanrlrr. Bu akrabahk, ana-babalann ve
gocuklann akraba[§rna nispeten zayftrr. Keläle,
ana-baba ve gocu§u olmayan mürisin, di§er varis-
leri anlamrnda da kullanr[r.

Varisler, iki krsma aynlmaktiadrr:

a) Bellibir hissesiolan varisler.

b) Belli bir hissesiolmayrp hisse sahiplerinden arta-
nr ve hisse sahipleri olmadr§r takdirde de terikenin
tiamamrnr alan asabe varisler.

eeLLi HlsseLeR ve sRnipleni

Yanm hiese; Bu, öz bir krztn, öz krz bulunmadr-
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§r takdirde o§ulun klzr veya o§ulun o§ulun kzr ilä
nihäye ve bunlar bulunmadr§r takdirde ana- baba
bir olan bir kz kardegin, bu bulunmad(r takdirde
baba bir olan bir krz lordeginindir. Yine, yarrm his-
se, ölen kadrnrn gocu§u veya o§lunun gocu§u ol-
madr§r takdirde, kocasrnrndrr.

Ü9e irc hisse: Yanm hisseye sahip olanlar, bir de-

§il, iki veya ikiden fazla olduklan takdirde ügte iki
hisseyi ahdar.

Ü6e uir hisse: Öbnin gocu§u veya o§lunun gocu-

§u veyahut en az iki erkek kardegi veyaktz kardegi
bulunmadr§r takdirde, annesi ügte bir hisse alrr.

E§er ölen eglerden biri ve ana-babasr varsa, an-
nesi, ölenin eginin hissesi gkanldrktan sonra geri
kalanrn üge birini ahr. E§er bu meselede baba ye-
rine dedesi vasa, anne, anrlan hisse gkanlmadan,
tiamamrnrn ügte birini ahr.

Yine, öenin yalnrz ana bir olan iki veya daha fazla
kardegleri veya kz kardegleri varsa hepsine ü$e
bir hisse verilir ve bu hissede erkekler ve kadtnlar
egit olur.

Altda bir hisse: Ölenin gocu§u veya o§lunun go-

cu§u bulunup da, bir tane de yalntz ana bir olan
kardegi veyakrz kardegi varsa, bu kardeg de altda
bir hisse alrr.

Yine, ölenin gocuöu veya o§lunun gocuöu veyahut
iki erkek kardegi veya krz kardegi bulundu§u takdir-
de annesi, altrda bir hisse ahr.

Yine, ölenin gocuöu veya o§lunun gocu§u oldu§u
takdirde babasr ve babasr olmad§t takdirde dedesi
de altda bir hisse alrr.

Yine, ölenin bir veya dahalazla ninesi de alttda bir
hisse alrr.

Yine, ölenin bir tane öz ktzt bulunup da, bir veya
daha fazla da o§lunun krzr oldu§u takdirde, o§lu-
nun krzr veya kzlan da altda bir hisse altrlar.

Yine, ölenin ana-baba bir olan bir kz kardegi bu-
lunup da, bir veya daha fazla yalnz baba bir ktz
kardegi oldu§u takdirde, baba bir olan kz kardegi
veya krz kardegleri de alüda bir hisse altr.

Dörtb bir hisse: Ölen kadrnrn gocu§u veya o§lu-
nun gocu§u bulundu§u takdirde kocas, dörtte bir
hisse alrr.

Yine, ölen adamrn gocu§u veya o§lunun gocu§u

bulunmadr§r takdirde kansr veya kanlarr dörtte bir
hisse ahrlar.

Sekizde bir hisse: Ölen adamrn gocuöu veya o§-
lunun gocu§u bulundu§u trakdirde, kansr veya kan-
lan sekizde bir hisse ahrlar.

ASABE VAR|SLER

Asabe varisler, hisse sahipleri bulundu§u takdirde
onlann hisselerinden artakalan terikeyi, hisse sa-
hipleri bulunmad(r takdirde de terikenin tamamtnt
ahrlar.

Asabe varislerden ölene en yakrn olan, yani dere-
cesi önde olan, miras ahr; di§erleri miras alamaz.

Asabe varisler, srasylagoyledir; O§ul, ogulun o§lu
ilä nihäye. Sonra baba, dede ilä nihäye. Sonra ana-
baba bir olan erkek kardegler, sonra baba bir olan
erkek kardegler, sonra onlarrn o§ullart ilä nihäye.
Sonra ana-baba bir olan veya baba bir olan amca-
lar, sonra onlarrn gocuklarr.

Öbnin hem krzlan, hem de o§ullarr veya hem er-
kek kardegled, hem de kz kardegleri bulundu§u
zaman, krzlar ve kz kardegler de asabelik vasftnt
kazanmrg olur ve bölügümde, "erke§e iki kadtn his-
sesi" kural uygulantr.

Yine, ölenin krzlarr veya o§lunun ktzlan bulunup da,
ana-baba bir olan veya baba bir olan kz kardegleri
olursa, krz kardegler asabelik vasfrnr kazanmrg olur.

Öbnin krzr ve babas bulundu§u takdirde, baba,
hem hisse sahibi olarak alüda bir, hem de asabe
olarak hisselerden sonla geride kalant ahr.

zEViL ERHAM (UZAK AKRABA)

Zevi'lerham, belirlenmig bir hissesi bulunmayan
ve asabe (yakrn erkek akraba) de olmayan akra-
baya denir. Hisse sahipled ve asabe bulunmadt§t
takdirde, zevi'l erham akraba da, asabe akraba gibi

terikenin tamamrnr alrr ve aynr dercede bulunan
kadrn ve erkeklerde, " eke§e iki kadtn payi'kuralt
uygulanrr.

Zevi'lerham srrasryla gunlardu: Öbnin kzlannln
gocuklan, o§lunun krzlartntn gocuklan ilä nihäye.
Sonra, ölenin, belli hisse§ bulunmayan ve asabe
de olmayan dedeleri ve nineleri. Bunlar, dedelerde,
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bir nine vasüasryla ölene ulagandrr; ninelerde de,
bir dede vasftasryla ölene ulagandrr. Sonra, ölenin
yalnrz ana bir olan erkek kardeglerinin ve klz kar-
deglerinin gocuklan ve ölenin ekek kadeglerinin
krzlan. Sonra, ölenin halalarr, teyzeleri ve yalntz
ana tiarafindan olan daylan, amcalan, öz amcanrn
kzlan. Sonra, bunlann gocuklan gelir. Sonra ölenin
babasrnrn ve anasrnrn halalan, teyzeleri, dayrla-
n, babasrnrn yalnrz ana tarafrndan olan amcalarr,
ölenin anasrnrn amcalarr, bu son ikisinin krzlan ve
ölenin anasrnrn amcalannrn gocuklan.

Zevi'lerham denilen akraba, ünlü SahabiZeyd bin
Sabit'e göre, higbir gekilde miras alamazlar; belir-
lenmig hissesi olan akaraba ile asabe akraba bu-
lunmadr§r takdirde tedke, Beytü'l mal'e (hazineye)
brrakrlr. lmam Mälik ile lmam §äfii bu gönigü be-
nimsemiglerdir. Ancak §äfii mezhebinin baz müg-
tehitleri, bu görüge muhalefet etmiglerdir.
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15. Sizin o kadrnlannrzdan fahigelik ya-
panlara (fahigeli§i meslek edinenlere) kar-

9r da, hemen sizden dört erkek gahit geti-
rin, Nihäyet e§er o sahitler, gahitlik edecek
olurlarsa, hemen onlan evlede hapset-
meye baslayrn; onlar ölünceye veya Allah
onlara bir yol agtncaya (kendileriyle evlen-
mek igin bir talip grkncaya) de§in onlan
evlerde tutun.

16. Sizden zina yapan her iki gahsa da
ezä (hafif darp, azarlama, teghir veyahut
sürgün) uygulayrn. Sonra e§er tövbe edip
de rslah olduklan görülecek olursa, artrk
onlara ezä vermekten vazgegin. Qünkü
Allah, ezelden beri Tewäb'trr ( tövbeleri
gok kabul edendir), Rahfm'dir(gok merha-
met edendir).

17. Allah'ln kabul edece§ini vaat etti§itöv-
be, ancak, bir cehälet sonucu kötülük ig-
leyip de, sonra vakit yakln iken (ölümden
bir süre önce, sa§h§r yerinde iken) tövbe
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edenlerin tövbesidir. igte Allah, ancak bu
gibilerin tövbesini kabul eder. Zaten Allah,
ezelden beri Alim'dir (her geyi pekiyi bi-
lendir), Hakim'dir (her geyi hikmete uygun
yapandrr).

18. Yoksa o kabulü vaat edilen tövbe, kö-
tülük iglemeye devam ederken ölüm gelip
gatrnca: "§imdi ben gergekten tövbe et-
tim" diyenler igin de de§ildir. Bir de, ölüm
gelip gattr§rnda l«äfir olanlar igin de§ildir.
igte onlar igin Biz pek acrkh bir azap ha-
zrdamrgrzdrr.

19. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Kadrnlann mirasrna zorla konmantz,
size heläl olmaz. Kadrnlara (ilgi duyma-
dr§rnrz halde strf) verdi§iniz mehrin bir
krsmrnr ele gegirmek igin de onlan stklg-
trrmayrn (bagkalanyla evlenmelerine en-
gel olmayn). Me§erki onlar, apagtk bir
edepsizlik (küslük, gegimsizlik, iffetsizlik)
yapmrs olsunlar. (Bu takdirde boganmaya
kaqrhk fidye vermeleri igin onlara baskt
uygulayabilirsiniz.) Hem de, kadtnlarla iyi
geginin. E§er onlardan hoglanmtyorsa-
nrz bile, sabredin. Qünkü olabilir ki, siz bir
geyden hoglanmazsanrz, Allah ise, onda
birgok hayrr yaratmq olur.

(15, 16) Peygambedimiz (S.), Medine'ye hicret
etti§i zaman kentte.gok sayda fuhug yerleri vardl
ve tuhug yaygrndr. lste bu iki äyetin gegici hüküm-
lerinin uygulanmasyla fuhug asgariye indi. Daha
sonraki yllarda lslam, bolgeye tam häkim olduktan
sonra inen Nür süresinde ise, zinantn nihaihüküm-
leri bildirildi.

(19) Cähiliyye döneminde bir kimsenin bir yaktnt

öldü§ünde, hemen kendi elbisesini ölenin kanst-
nrn üstüne atiar ve: "Ben onun mahna väris oldu-

§um gibi, onun kanstna da värisim!" der ve böylece
herkesten önce o kadrn üzerinde bir hak kazanmq
olur. Bundan sonra dilerse, mehirvermeden onunla

evlenir; dilerse de, onu bagkasyla evlendirip meh-
rini alrr; dilerse de, kadtnt, ölen kocasrndan aldt§t
mirastan kendisine fidye vermesi igin stktgttnr; ona
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bask yapadr. Ancak e§er kocag ölen kadtn, üs-
tüne elbise atrlmadan önoe ailesinin yantna gide-

bilirse, o takdirde kendisiyle ilgili kararlan verme
hakkrna sahip olabilirdi.

Bir gönige göre de, onlar, kadrnlann miraslanna
konmak igin ölünceye de§in onlan tutuyorlardt ve
öldüklerinde de miraslannr ahyorlardt.

Cähiliyye devrinde baz kimseler bir kadrnla evlenF
yor ve o kadrna ilgi duymadrklan halde bir yandan
huysuzluk ve gegimsizlik gkanyor; öte yandan da
onu nil«ährnda tutuyor; boganmaya kargrlk, kadrnrn
kendi mahndan fidye vermesi igin onu $krgrnyor-
lardr.
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20. E§er bir eginizi bogayrp da, onun ye-
rine bagka bir eg almak isteyecek olursa-
nrz, öncekine kantar, kantiar mal vermig
olsanrz bile, arilk ondan higbir gey alma-
yrn. Siz, kara galarak ve apagrk günah
igleyerek mi onu alacaksrnrz?

21. Hem siz onu nasll geri alabilirsiniz ki,
birbirinizle de gergekten kaynagtrnrz ve
onlar, sizden (Allah'rn emrigere§ince, on-
lan ya iyilikle yanrnlzda tutmak, ya da, iyi-
likle salrvermek üzere lBal,,ara:231) sa§-
lam bir söz almrglardr.

22. Bu de, babalannrzrn evlenmig oldu§u
kadrnlarla sakrn, evlenmeyin. Ancak ta-
mamen gegmigte kalmrg olan, müstesna
(o, ba§rglanmtgtrr). Qünkü o, gergekten
büyük bir hayäsrzhk ve pek i§reng bir gey-
dir. Hem de o, ne kötü bir yoldu!

23. Size anneleriniz, ktzlarnrz, Kz lar-
degleriniz, halalannrz, teyzeleriniz, erkek
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kardeglerinizin krzlan, krz kardeglerinizin
ktzlan, siziemziren sütianneleriniz, süt krz
kardegleriniz, kanlannrzrn anneleri, kendi-
leriyle iligkiye girdi§iniz kanlannrzrn yanr-
nrzda bulunan bagka kocadan olma üvey
ktzlarntz haram krhnmrgtrr. Ancak e§er
üvey krzlannrzrn anneleriyle iligkiye gir-
memigseniz, (annelerini bogadrktan son-
ra) onlarla evlenmenizde size bir günah
yoktur. Sulbünüzden olan o§ullannrztn
kanlanyla evlenmeniz de, iki krz kardegi
bir arada almanrz da size haram klhnmrg-
trr. Ancak tiamamen gegmigte kalmrg olan,
müstesna. (O, ba§rglanmrgtr.) Qünkü Al-
lah gergekten Gafü/dur (gok ba§qlayan-
dr r), Rahim'dir (pek esirgeyendir).

(20) Cähiliyye devrinde baz insanlar, bir bagka ka-
drnla evlenmek istedi§i zaman, nil€hrndaki l<adlna
girkin bir iftirada bulunurdu. Amag, daha önce ona
verdi§i maldan kendisine fidye versin de, o da yeni
evlili§ine harcasrn. igte bu äyet, o kötü gelene§igid-
detle yasaklamrgrr.

(22) Cähiliyye devrinde insanlar, ölen babalannrn
kanlanyla (üvey anneleriyle) evleniyorlardr. Bu
äyet, onun briyük bir hayäszhk ve i§reng bir ig ol-
du§unu bildirip onu yasaklamrgrr.

(23) Hadisle sabit oldu§u üzere, kiginin süt krzlan,
yani iligkiye girmig oldu§u kendi kansrnrn emzirdi-
§i kzlar, kisinin süt halalan, srit teyzeleri, srit er-
kek kardeginin kzlan, süt krz kardeginin krzlarr da
kendisine haram krhnmrstr. Peygambe/imiz (S.):
"Nesepten haram olanlar, sütten de haramdrr'' bu-
yurmu$ur.

Bazr älimler: "Kiginin sütten o§lunun krz kardegi ile
sfitten ekek kardeginin annesi, bu genellemeden
müstesnadrf' demiglerse de, bu do§ru de§ildir;
günkü kiginin o§lunun rivey krz kardegi ile kiginin
erkek kardeginin üvey annesinin kendisine haram
olmasr, nesep sebebiyle olmayp fakat musaheret
(evlilik) sebebiyledir.

Kiginin evlendi§i kadrnla iligkiye girmeden önce onu
bogamas halinde, o kadrnrn annesiyle evlenmesi
ise, älimlerin cumhuruna göre haramdrr.

iki krz kardegi bir arada almak haram oldusu gibi,
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bir kadrn ile onun halagnr veya telzesini bir arada
almak da haramdrr; ancak birini bogadrktan sonra
d§eriyle evlenmesinde bir günah yoktur. Bu hü-
küm, srit kz kardegler, srit hala, sät teyze igin de
sabittir. Bu konuda genel kural gudur: iki kadrndan
birinin erkek olmas takdirinde biöiriyle evlenmeleri
caiz olmayan kadrnlan bir arada nikählamak caiz
olmaz.

;k1;tqi &t t it r4t a Lt;:;,I[
r,i;; ii S$ ;ft c 4 "yi:"€$; tr

-.'rLiä-t ti "et:'t,'ur:J &:;t
--r'&c tG *it rJ ;,it i,ic "i4
(# ü.f ig'.1 r Lt'*ir #. q ,-,i*f;
a,,Li'Jr äi{-ii S}Je "#- f r; @

e* u psc-i ;-it:: ü 'e qui-:t
.,,,..i' L ..rl

* e FsJ4i esrt!-! FJrl'ölr ot1-jJt
t..? ,t. tr rt tt- t at t _..:tF\ a-'r+l i.'.-f lr ürl.l 95!. ü-F:tu

61;,,ir;i,z,tl;JJ i; 2r4t-';,7G:-!,.
*ü b.#-*q:#ii.i'"A
.11J -* cr) +i'-ßJJ a c,6:.L1.jt
L, . . r. -, . t r,: ...

€l tP 'ölJ fSJ t; Itna: irl r F5.!

c:"it #'€--.+.-''e|*.'Är L,: @
@ t.J; 'r-..1-'ltt"rk1L *ia''r?.$

24. Evli kadrnlarla evlenmeniz de size ha-
ram kltnmr$rr. Ancak savas esiri olarak
ellerinizin alilnda bulunan cariyeler müs-
tesna. Bunlar, Allah'rn emri olarak size
yazllmlgtlr. iffetli olarak, zinadan kagrna-
rak, mallarrntzdan mehir vermek süretiyle
bunlardan bagkasryla evlenmek iste-
meniz ise, size heläl krlnmrgtrr. Böylece
kendilerinden faydalandr§rnrz kadrnlara
kararlagtrnlmrs mehirlerini bir hak olarak
hemen verin. Mehrin kesinlegmesinden
sonra kargrhkh nza ile mil<tannrn eksil-
tilmesinde veya arttrnlmasrnda da size
bir günah yoktur. Qünkü güphesiz Allah,
ezelden Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir),
Haki'm'dir (bütün hükümlerinde hikmet bu-
lunandrr).

25. Sizden hür, iffetli ve mü'mine kadtn-
larla evlenmeye (fazla mah olmadr§l igin

veyahut köle kadrna ägrk oldu§u igin)
imkän bulamayan kimse ise, ellerinizin
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altrnda bulunan mü'mine köle krzlardan
nikählasrn. Sizin imanrnzr ise, Allah daha
iyi bilir. (Siz, nesep üstünlü§ü de§il iman
üstünlü§ünü tercih etmelisiniz. Ve belkide
o köle krz, daha üstün bir imana sahiptir.)
Sizler birbirinizden üremesiniz- (hepiniz
aynr insanlardan gelmesiniz). Oyleyse o
cariyeleri, itfetli yagayrp zina etmemeleri
ve gizli dost edinmemeleri gartr ile sahip-
lerinin izniyle nikählayrn; mehirlerini de
örfe uygun olarak güzelce verin. Böylece
evlendikten sonra artrk bir fuhug yapacak
olurlarca, o takdirde hür kadrnlara uygula-
nan cezanrn yansr onlara uygulanrr. lgte
bu (köle ktzlarla evlenmek izni), iginizden
zina iglemekten korkanlar igindir. (Hür
kadrnlarla evlenme imkänrnr buluncaya
de§in) Sabretmeniz ise, sizin igin daha
hayrrhdrr. (Qünkü köle kadrnlarla yaprlan
evlilikte, cariyelerin, gündüzleri efendileri-
nin igleriniyapmakla yükümlü olmalan ve
cariyeden do§an gocu§un da köle sayrl-
masr gibi sorunlar vardrr.) Yine de Allah,
Gafü/dur (gok ba§qlayrcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

26. Allah ister ki, bilmediklerinizi size
agrkga bildirsin ve sizi, sizden önceki
mü'minlerin do§ru yoluna iletsin; (tövbe
edesiniz;) tövbenizi de kabul etsin. Zaten
Allah Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir),
hakim'dir (bütün iglerinde büyük hikmetler
bulunandrr).

(24lBaz riväyetlere göre bu äyet müt'a evlili§i hak-
krnda inmigtir. Müta evlili§i, bir gün bir ay, bir yrl gibi
belli bir zaman igin yaprlan evliliktir. Bu evlilikten
amag, kadrndan faydalanmak ve kadrnrn da kendi-
sine verilen ücretten faydalanmasdrr.

Bazr islam älimleri, bu äyetin genel ifadesini mtit'a
evlili§ine delil olarak de§erlendirmiglerdir.

Müfa evlili§inin, önceleri megrü oldu§u konusunda
lslam älimleri ittifak halindedir. Ancak bu evlili§in,
daha sonra yasaklanrp yasaklanmadr§r konusunda
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riväyetler fakldrr. Bu riväyetler iginde tercihe ga-
yan olan, ibni Abbas ve bir grup Sahabe'den gelen
riväyettir ki, müt'a nikähr, ancak zaruret igin, yani
zinaya dügme tehlikesi bulunmasr halinde caizdir.
Ve bu da, ancak uzun bir süre karrsrndan uzal<tia

bulunanlar igin soz konusu olabilir. Zaten Peygam-
be/imiz (S.) devrinde de yalnz seferlerde buna ce-
vazverilmigti.

Müt'a nikähryla egler, bibirinden miras alamaz. An-
cak ondan dogan gocuk, babasrndan da, annesin-
den de miras a[r.

(25) Bu äyette konu edilen köle kadrnlar, islam'dan
önceki kölelerin bakayalandrr. Bu äyette bildirildiöi
üzere, ancak hür kadrnlarla evlenme imkänr bula-
mayan kimseler igin ve o köle kadrnlann, evlendik-
ten sonra iffetledni korumalan garh ile cevaz veril-
mektedir. Qünkü köle kadrnlann sahipleri, onlan ig-
lerinde galqtrdrklan gibi, onlan fuhugta da galqtrnp
bu yoldan da onlann srrtrndan para kazanryorlardr.

N|SASÜRESi
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27. Yine, Allah, sizin tövbenizi kabul et-
mek (tövbe etmenizi) ister; gehvetleri-
ne (kötü azulanna) uyan (Yahudi'ler,
Hrristiyan'lar, Mecusiler, zinakärlar) ise,
sizin do§ru yoldan pek büyük bir meyil ile
(tamamryla) sapmanrzr isterler. (Kendile-
ri gibi, gehvetinizin esiri olup bazr haram
olan akrabanrzla evlenmenizi isterler.)

28. Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister.
Talen insan (gehvete, kadrna kaqr, buy-
ruklara uymanrn güglüklerine kargr ) zayf
olarak yaratrlmrgtrr.

29. Ey (Tevhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Mallannrzr aranrzda bätrl (haram)
yollarla yemeyin; ancak sizin kargrhkh n-
zantzla yaprlan bir ahm- satrm ile elde et-
tikleriniziyiyin ve kendi kendinizi (ag brra-
karak, tehlikeye atarak) öldürmeyin (yahut
siz Müslüman'lar birbirinizi öldürmeyin;
mallannrzrn ve canlannrzrn dokunulmazF
§rna uyun). §üphesiz Allah, ezelden beri
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size kargr Rahim'dir (gok merhametlidir).

30. Her kim de, bu yasaklan, srnrn agarak
ve haksrzhk yaparak igleyecek olursa, Biz,
sonra onu atege ataca§rz. lgte bu, Allah'a
göre pek de kolay olacak.

31. E§er size yasak edilen günahlann bü-
yüklerinden kagrnacak olursanrz, Biz öbür
günahlannrzr sileriz ve sizi pek yüce bir
yere koyaca§rz.

32. Allah'rn sizi, (erkek, kadrn larkhh§r
olarak) birbirinizden üstün krldr§r geyled
özlemle dilemeyin. Erkeklerin (cihat gibi)
kendi kazandrklarrndan büyük bir nasip
vardrr; kadrnlann da (eglerine itaat etmek,
iffetlerini korumak gibi) kendi kazandrkla-
nndan büyük bir nasipvardrr. Hem de, siz
Allah'rn lütfundan isteyin. $üphesiz Allah,
ezelden beri her geyi pekiyi bilendir.

33. Ana-baba ve akrabanrn miras olarak
brrakfiklan mallar igin erkeklerden de,
kadrnlardan da värisler belirledik. (Yahut
ana-baba ve akrabanrn brraktrklan her
terike igin värister befiaedik.) (islam'dan
önce)Birbirinize väris olmak igin yeminle-
rinizle akit yaptr§rnrz kimselere de hemen
paylannr (mirasrn altda birini) verin. Qün-
kü güphesiz Allah ezelden beri her geye
gahittir.

(28) En bri1rük Täbii älimlerinden olan ibni Müsey-
yeb diyor ki: '§eytan, her yönden insandan umu-
dunu kesince, kadrnlar tarafrndan ona yaklagmaya
galqrr.

§u anda ben 80 yagrndayrm ve bir gözümü de kay-
betrnis bulunuyorum; ancak bu halimle de nefsim
igin en gok koktu§um kadrnlann fitnesidir."

(31) En büyük günahlar yedidir: 1) Allah'a ortak
kogmak, 2) Allah'rn haram kldr§r cana haksrz yere
krymak, 3) iffetli kadrnlan zina ile suglamak, 4) Ök-
süzün mahnr yemek, 5) Faiz yemef, 6) Dügmana
kargr yürriyen islam ordusundan kagmak, 7) Ana-
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babaya isyan etmek.

Bir gönige göre burada büyük günahlardan kas-
tedilen, girkin (Allah'a ortak kogmanrn) gegitleridir.

Qünkü Nisä:48. ve 116. äyetlerinde bildirildi§iüze-
re Allah (C.), §irkin drgrnda btitün günahlan ba§6la-
yabilir; ancak girkin h§bir gegidini ba§rglamaz.

(33) Dogalolmayp bir mukavele ile gergeklegirilen
bu veraseti islam, EnfäL 75. äyeti ile kaldrrdr; ancak
islam'dan önce yaprlan akitlerin gere§inin yaplma-
srnr da emretti.
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34. Erkekler, kadrnlann yöneticisidir (ko-
ruyucusudur; aile reisidir). Qünkü Allah,
insanlann kimini (erkekleri) kimine (kadrn-
lara fiziki olarak) üstün krlmrgtrr. Bir de,
erkekler, mallarlndan kadrnlara harcarlar
(onlann nafakasrndan sorumludurlar). Öy-
leyse iyi kadrnlar, kocalanna itaatkärdrr;
Allah'rn korumasrnr emrettiöi namuslannr
kocalannrn gryabrnda korurlar. Bag kal-
drrmalanndan endige etti§iniz kadrnlara
önce ö§üt verin; sonra onlan yatiaklann-
da yalnrz brrakrn; sonra (tek garenin kor-
kutma oldu§u kadrnlan) iz brrakmayacak
hafif darbelerle tehdit edin. E§er sonunda
onlar size itaat edecek olurlarsa, arhk on-
lann aleyhine baska yo! aramaytn. Qünkü
Allah, ezelden beri Aliyy'dir (pek yücedir),
Kebf/dir (pek büyükür. Allah, bu üstün
sfatlara sahip iken, sizi cezalandrrmlyor;
sizi ba§rglryor. Öyleyse siz de, kadrnlar
hakkrnda ba§qlayrcr olun).
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35. Sonra e§er kan-koca arastntn büs-
btitün agrlmasrndan endige edecek olur:
sanrz, arfik erke§in ailesinden bir hakem,
kadrnrn ailesinden de bir hakem onlara
gönderin. E§er bu hakemler tslah etmek
isteyecek olurlarsa, Allah onlan uyusma-
ya (hayrrfi olana) muvaffak kllar. Qünkü
güphesiz Allah, ezelden beriAlim'dir (her
geyi pekiyi bilendir), Habit'dir (her geyden
hakkryla haberdardr r).

36. Hem de, siz yalnz Allah'a taptn; Ona
higbir geyi ortak da kogmaytn; ana-baba-
ya da, akrabaya da, öksüzlere de, yoksul-
lara da, yakrn komguya da, uzak komguya
da, yakrn arkadaga da, yolda kalmtga da,
ellerinizin altnda bulunan kölelere de !ay-
kryla iyilikleryaprn. Qünkü güphesiz Allah,
kendini be§enenleri, gok övünenleri sev-
mez.

37. Onlar o kimselerdir ki, cimrilik ederler;
insanlara da cimrili§i emrederler; Allah'tn,
lütfundan kendilerine verdiklerini de sak-
larlar. Biz de, o nankör käfirler igin rezil-
nisva edici büyük bir azap haztrlamtgtzdtr.
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38. Yine, onlar o kimselerdir ki, Allah'a ve
ährret gününe iman etmedikleri halde, in-
sanlara gösterig olsun diye mallannl har-

carlar. Talen geytantn, kendisine ad<adag

oldu§u kimse, ne kötü bir akadaga sahip-
tir!

39. E§er onlar da Allah'a ve ählret gü-
nüne iman edip de, Allah'tn, kendilerine
nzrk olarak verdi§i malladan haylr yolun-
da harcasalardt, onlara fie zarafl olurdu!
Taten Allah, ezelden beri onlan en iyi bi-
lendir.

tO. §üphesiz Allah zerre kadar hakszltk
etmez. Zenel<adar da bir iyilik olsa, Allah
onu kat, kat artttnr; Kendi kaündan da pek
büyük bir mü!«äfat verir. .

41. Sonunda Bizim her ümmetten bir ga-

hit getirece§imiz, senide ey Muhammed!
Onlann üzednde gahit getirece§imiz za'
man (ktyamet günü), o l«äfirledn hali nice
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olacak?

42. igte o gün, küfre saplanrp bu Elgi'ye
de isyan etmig olanlar, yerle bir olmayr di-
leyecekler ve (yaptt klanyla ilgili) Allah'tan
higbir sözü gizleyemeyeceklerdir.

,[3. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Siz sarhog iken ayrhp ne söyledi§ini-
zi bilinceye kadar, cünüp iken de -yolcu
olup su bulamayan müstesna- boy aptesti
ahncaya kadar namaza yaklagmayrn. Bir
de, e§er hasta olur, yahut bir yolculuk-
ta bulunacak olursanrz, yahut sizden biri
ayak yolundan gelmigse, yahut kadrnlara
dokunmugsanlz ve bu durumlarda su bu-
lamamqsanrz, igte bu takdirde temiz bir
toprakla teyemmüm edin de, onu yüzleri-
nize ve ellerinize sürün. Qünkü güphesiz
Allah ezelden beriAfuw'dur (gok affedici-
dif , öafür'dur (gok ba§rglayrcrdrr).

tl4. Göremedin (görmüg gibi bilmedin)
mi o kimseleri ki, kendilerine o Kitaptan
(Tevrat'tan) bir nasip verilmig iken, onlar,
sapknh§r (menfaat kargrh§rnda) satrn
ahyorlar ve sizin do§ru yoldan sapmantzl
istiyorlar!

(41) Kryamet günü her ümmetten, onlann yanlq
inanglanna ve girkin iglerine sahitlik etmek igin bir
gahit, yani kendi peygamberleri getirilecek ve bi-
zim Peygambeiimiz (S.) de, o sahitlerin do§rulu-
§una gahitlik etnek üzere gahit olarak getirilecek.
lge o zaman Yahudi'lerin, Hrristiyan'lann ve diser
käfirlerin hali nice olacak?

Bir göüge göre de, di§er peygamberler, kendi üm-
metleri hakknda gahitlik edecekleri gibi, peygam-
beiimiz de, kendisini yalanlayanlann küfür ve isya-
nrna gahitlik edecektir.

Bir di§er gönige göre, Peygambedimiz, mü'minler
hakkrnda gahitlik edecektir.

(tl3) Riväyet olunuyor ki, henüz garabrn yasaklan-
madr§r günlerde Abdurrahman bin Avf (R.), ye-
mek ve garap hazlrlayarak bazr Sahablleri davet
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etti. Davetliler, yemek yediler ve sarhog oluncaya
kadar da garap igtiler; sonra namaz vakti gelince,
iglerinden biri onlara namaz krldrnrken namazda
Käfi rün süresindeki "Ben, sizin taptr§r nrza tapmam"
meälindeki olumsuz cümleyi "Ben sizin taptr§rnrza

laOanm" geklinde cümleyi olumlu olarak okudu.
lge bu suada bu äyet indi ve sarhog olarak nama-
za durulmasr yasaklandr. Daha sonra Hicretin 4.
veya 6. ylnda Mäide: 90. äyeti ile garap kesin ola-
rak yasaklandr. Buna göre, Nisä süresinin, Mäide
süresinden sonra näzil oldu§u riväyetine itibar et-
memek gerekir.

Teyemmüm ruhsatr, su bulamayanlar igin oldu§u
gibi, bir hastahk sebebiyle su kullanmasr sakrncalr
olanlar ve bir tehlike yüzünden suyun bulundu§u
yere gidemeyenler igin de sabittir.

ABTEST| BOZAN VE BOZMAYAN BAZI HALLER

Ayak yolandan gelmekten maksat, kügük veya bü-
yük aptes bozmaktr.

Yine, idrar drgrnda, gehvet hissinin uyanmast veya
bagka bir sebeple penisten grkan srvrlar da aptesti
bnlzar.

Yellenmek ise, e§er ishal veya bagka bir sa§hk
sorunu sebebiyle makattan necaset gkmaslna
sebebiyet vermiyorsa ve aptes srkrgtkh§rndan ileri
gelmiyorsa, tercihe gayan olan gönige göre aptesti
bozmaz.

Cemaat namazrnda yellenmeden mütevellit ses
veya pis koku duyulmasr takdirinde, namazdan
aynhp yeni bir aptes almak konusundaki hadis emri
de, hem bu halin, aptes srkrgrkh§rndan ileri gelme-
sinden, hem de cemaati rahatstz etmesinden do-
laydrr.

Uyumak konusunda ise sekiz gönig vardrr. Bizce
tercihe gayan olan gönig, ishal veya buna benzer
bir sa§hk sorunu olmayan ve aptesti srkqrk halde
uykuya yatmayan kimselerin uykusu, aptesti boz-
maz.

lGdrnlann tenine dokunmak ise, e§er gehvet his-
siyle olmayp peniste sulanmaya sebebiyet vermi-
yoEa, tercihe gayan olan gönige göre aptesti boz-
maz.

Kusmak da, miktan ne olursa olsun, tercihe gayan
olan görüge göre, aptesti bozmaz; ancak aszn ve
ellerin ykanmasnr gerektirir.

NiSÄ SÜRES|
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Vricudun her hangi bir yerinin kanamasr da, tercihe
gayan olan gönise gÖre aptesti bozmaz:, ancak o
yerin ykanmasrnr gerektirir.

(44) Bu äyet, Rufaa bin Zeyd ve Malik bin Deh-
gem gibi Yahudi bilginled hakknda inmi$ir. Bunlar,
Peygambeiimiz konugurken dillerini e§ip bükerek
Peygambe/imiz ile alay ediyorlardt ve Tevratt
okuyup Peygambe/imizin ytlce gantnt anladtktian,
onun tebliÖ eüi§i dinin hak, Tevrafta müjdelenen
Arap peygamberinin de kugkusuz kendisi oldu§unu
bildikten sonra inat olarak ve dünyevi menfaatleri-
ni kaybetmemek igin küfürledni sürdürdükled gibi,

Peygambe/imizin, Tevrattaki vasrflannt gizlemek-
le, onlan tahrif etmekle, mü'minlerin de hakyoldan
sapmalannr istiyorlardr.
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tl5. Allah ise, sizin dügmanlannrzrdaha iyi

bilir. Dost, koruyucu olarak da Allah yeter;
yardrmcr olarak da Allah yeter.

tl6. Yahudi'lerden kimisi (bazr bilginleri),
o kelimelerin flevraftaki Peygambe/imi-
zin vasrflannrn) yerlerini de§igtirirler (ke-

limelerde tahrifat yapatlar; diledikleri gibi
yorumlarlar ve: "igittik ve isyan ettik. Sen
de dinle; dinlemez (dinlenmez) olast!"
derler ve (ne demek istediklerini gizlemek
igin) dillerini e§ip bükerek ve dine saldtra-
rak (onunla alay ederek): "räinä!" (Baka-
ra:l04) derler. E§eronlarda: "igittikve ita-
at ettik; sen de dinle ve bizigözet!" demig
olsalardr, elbette bu, kendileri igin daha
hayrrh ve daha do§ru olurdu. Ancak Al-
lah, küfürleri sebebiyle onlan länetlemigtir.
Onun igin pek azr müstesna, onlar iman

etmezler. (Yahut onlar, bazt äyetlere ve
peygamberlere iman etmek gibi pek az
gergeklere inanrrlar.)
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47. Ey kendilerine Kitap verilmig olanlar!
Birtakrm yüzleri silip de, (gözleri, burunu
ve kaslan dümdüz ederek) ters yüzüne
(arkalanna) gevirmeden veyahut Cumar-
tesi yatänrnr länetledi§imiz gibi onlan da
länetlemeden önce, yanrnrzda bulunan
Tevrat'r tasdik edici olarak indirdi§imiz
Ku/an'a iman edin. Zaten Allah'ln buyru-

§u mutlaka yerine gelecektir.

tt8. Allah, Kendisine ortak kogulmastnt
asla ba§rglamaz; ondan aga§rslnr ise di-
ledi§i kimseler igin ba§rglar. Her kim de
Allah'a ortak kogacak olursa, igte o, ger-
gekten pek büyük bir günah iglemig olur.

49. Ey Muhammed! (O: "Biz, Allah'tn
o§ullarr ve dostlanytz' deyip /Mäide:18)
Kendilerini temize grkaranlan (Yahudi ve
Hrristiyan'lan) görmedin mi? Hayrr, Allah,
kimidilerse onu temize grkanr. Onlara da
kr! kadar haksrzhk edilmez.

50. Bak, onlar (Allah'rn o§ullarrve dostlarr
olduklannr söylemekle) Allah'a kaql nasrl
yalan uyduruyorlar!Apagrk bir günah ola-
rak da bu onlara yeter.

51. Görmedin mio kimseleriki, kendilerine
o Kitaptan (Ievrat'tan) bir nasip verilmig
iken, onlar, Cibt'e (puta) ve Ta§uta (bätl
tannlara) taptyodar ve küfre saplananlar
igin: "igte buntar, Muhammed'e inananlar-
dan daha do§ru yoldadlr!" diyorlar.

('15) Baz' Yahudi bilginleri, Peygamber,imizin,
Tevrafta yazlan: '0 peygamber, bu§day tenli ve
orta boyluduf geklindeki vasrflannr kaldrnp onun
yerine: '0 peygamber, san tenli ve uzun boylu-
du/' geklinde degigirmiglerdi. Yine recim (evlilerin
cezasr olan taglayarak öldürme) ile ilgili kelimeleri
gegersiz yorumlarla, kendi bätrl aaulanna uygun
manalara gekiyorlardr.

Yahudi'lerin, Peygambefimize hitap ederken söy-
ledikleri: "Dinle, dinlemez olasl!" geklindeki sozleri,
gene de, hayra da yorulabilirdi. §öyle ki: 'Sasrrfik
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veya ölüm gibi bir sebeple isitemez olas!" veya:
"Hognut edecek sözler igitmez olasr dinlel" anla-
mrnda bedduaya da yorulabilir ve: "Bizden kötü
sözler igitmez olas, dinle!" anlamrnda hayra da yo-
rulabilir. Yahudi'ler, ashnda becldua ve alay etmek
amacryla bunu söylerken, zahiren Peygambe/imF
ze hayr duada bulunuyorlarmq gibi gözükmeye
gahgyorlardr ve bundan da haz duyuyorlardr.

Yine, Yahudi'ler, Peygambe/imize hitaplarr strastn-
da: "Räinä!" da diyorlardr. Bu ifadeyi de ashnda alay
ve beddua maksadryla kullanryorlardr; fakat iglerin-
dekikötü manayrgizliyorlard. Qünkü bu kelime de,
hem hayra, hem de sene yorulabilir. §öyle ki: Bu
kelime, Arapga olarak "sizinle konugmak igin bizi
gözetin; bize müsaade edin!" anlamlnda kullanrldr-

§r gibi, Yahudi'lerin dilinde de ahmakltk anlamrnda
kullanrlrrdr.

(tl8) Allah' r n(C.) higbir sürette ba§qlamayaca§ r girk
(Allah'a ortak kogma), yalnrz putperestlerin girki ol-
mayrp Kitap Ehli olan Yahudi'lerin ve Hrristiyan'la-
nn girkini de kapsamaktadrr. Qünkü Yahudi ve
Hrristiyan'lar da, Tevbe: 31. äyeti ile benzerlerinde
bildirildiöi üzere, din adamlarrna, geyhlerine kargr
besledikleri inanglan sebebiyle $ke saplanmrglar
ve dolaysyla onlar da, Beyryine: 6.äyeti ile ben-
zerlerinde bildirildiöi üzere ebedi azaba müstahak
olmuglardrr.

Yine, bu girk, Müslüman'lardan da geyhlere kar-
gr Yahudi ve Hrristiyan'lannkine benzer bir inancr
besleyen, yani geyhlere karg mutlak manada ihläs,
muhabbet ve teslimiyet sahibi olan müritlerin sirkini
de kapsamaktadrr.

ihläs, geyhlerin, günahtian masun olduklanna, gü-
nah iglemeyeceklerine, Allah katmda hatrrll kimse-
ler olduklanna, kendilerine keramet ve sefaat yet-
kisi vedldi§ine, onlar vasüasryla Allah'rn nz€lst ve
Allah'a yakrnhk kazanrlaca§rna inanmakrr.

Muhabbet de, geyhi her geyden fazla sevmektir.

Teslimiyet de, geyhin bütün emirlerini ve sözlerini
tereddütsüz olarak ve din i ölgütlere uyup uymadr§r-
na bakmadan, din olarak kabul etmektir.

(51) Riväyet olunuyor ki, bir Yahudi heyeti, Pey-
gambe/imize ka6r, Kureyg l«äfirleriyle bir birlik
kurmak igin Mekke'ye gitmigler ve Ebu Süfyan'a
güven vermek igin putlara secde edip onlann Müs-
lüman'lardan daha do§ru yolda olduklannr söyle-
miglerdi. lgte bu äyet onlarr konu etmektedir.
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52. igte bunlar, Allah'rn länet etti§i kimse-
lerdir. Allah'rn länet etti§i kimseye de asla
bir yardr mcr bulamayacaksrn.

53. Yoksa onlann (Yahudi'lerin) hüküm-
ranhktan bir nasipleri mi var (ki hüküm-
ranh§rn kendilerinin olaca§rnr söylüyor-
lar)? Oyle olsaydr, onlar, insanlara hurma
gekirde§inin bir oyu§u kadar bir gey bile
vermezlerdi.

5l1. Yoksa onlar, Allah'rn lütfundan insan-
lara verdiklerini gekemiyorlar mr? igte Biz,

ibrahim hanedanrna (Musa'ya, Davud'a,
Süleyman'a) Kitap ve hikmet (peygam-
berlik) vermistik; onlara pek büyük bir hü-
kümranhk da vermigtik.

55. Derken onlardan (Yahudi'lerden, ib-
rahim soyundan. gelenlerden) kimi ona
(Muhammed'e, lbrahim'e) iman etmisti;
kimi de ondan yüz gevirmigti. lman etme-
yenlere de alevli bir ateg olarak cehen-
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nem yeter.

56. $üphesiz o kimseler ki, äyetlerimizi
inl«är ettiler, Biz, onlan pek giddetli bir
atege ataca§rz. Onlann derileri tamamen
yanrp acr duymaz hale geldikge derileri-
ni bagka derilerle de§igtirece§izl«, azabt
tatmaya (duymaya) devam etsinler. §üp-
hesiz Allah, ezelden Mi Aziz'dir (yegäne
galiptir), Haklm'dir (bütün iglerinde hikmet
sahibidir).

57. O kimseler ki, (Tevhid imanr ile) iman
ettilerve saalih (islam'a uygun) igler igledi-
ler, Bizonlan da, altlanndan rrmaklar akan
cennetlere koyaca§rz. Onlar sonsu za. dek
orada kalacaklardrr. Orada onlar igin ter-
temiz egerler vardrr. Hem de Biz, onlarr
kopkoyu pek tath bir gölgeye koyaca§rz.

58. Allah, size emanetleri mutlaka ehli-
ne vermenizi ve insanlar arasrnda hük-
metti§iniz zaman adaletle hükmetmenizi
emreder. Gergeken Allah, size ne güzel
ö§üt veriyor! §üphesiz Allah ezelden beri
Semldir (her geyi pekiyi igitendir), Basi/dir
(her geyi pekiyi görendir).

59. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Allah'a itaat edin; bu Elgiye ve sizden
olan emir sahiplerine (idarecilere) de ita-
at edin! Bir hususta anlagmaz[§a dügtü-

§ünüz zaman ise, e§er Allah'a ve ährret
gününe gergekten iman ediyorsanrz, artrk
onun hükmünü Allah'a ve bu Elgisi'ne bt-
rakrn. igte bu, daha hayrrh ve sonug ola-
rak daha güzeldir.

(58) Birgok äyette oldu§u gibi, burada da nüzül
(inig) sebebi özel de olsa, hüküm genel olup bütün
mükellefleri ve emanetleri kapsamaktadrr.

Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imiz (S.), Hicretin
8. Yrhnda, Ramazan aynda Mekke'yi fethedip
gehre girince, l(äbe'nin hädimi Osman bin Talha,
lGbe'nin kaprsrnr kilitleyip damtna gktt; lGbe'nin
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anahtiarrnr vermek istemedi ve: "E§er ben,
Muhammed'in Allah'rn Elgisi oldu§unu bilseydim,
l(äbe anahtannr vermezlik etnezdim' dedi. Bunun
üzerine Hz. Ali (R.), onun elini büküp anahtarr elin-
den aldr ve kapryr agtr. Nihäyet Peygambe/imiz
(S.), l(äbe'ye gidp iki reKät namaz krldrktran sonra
drgan gknca, Hz. Abbas (R.), Käbe anahtiannrn,
kendisine verilmesini istedi. Ancak Peygambedi-
miz, Hz. Ali'ye, anahtan Osman bin Talha'ya geri
vermesini ve ondan özürdilemesini emretti. Osman
bin Talha da, Hz. Ali'ye: 'Önce zorla aldrn; eziyet
ettin; sonra gelip özür diliyorsun!" dedi. Hz. Ali de,
ona, kendinsi hakknda äyet näzil oldu§unu soyledi
ve inen äyeti okudu. Bunu duyan Osman bin Talha,
gahadet getirip Müslüman oldu.

(59) Allah ve Onun Elgisinden sonra itiaat edilmesi
emredilen idareciler, Allah (C.) ve Onun Elgisi Hz.
Muhammed'e(S.) itaat gergevesindedir; Allah'a ve
Onun Elgisi'ne karg gelmek pahasrna, zalim ve
fäsrk hükümdarlann ve idarecilerin, islam'a aykrrr
emirlerine uymak ise, asla dügünülmemelidir.
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60. Görmedin mi o kimseleri (münafrkla-
n) ki, sana indirilene ve senden önce in-
dirilenlere iman ettiklerini iddia ediyorlaP
Onlar, o Ta§üt'un (azgrn bätrlcrnrn, Yahu-
di Kä'b bin Egrefin) önünde muhakeme
olunmak istiyorlar. Oysaki onlar, Ta§üt'u
kesinlikle reddetmekle emir olunmuslardt.

§eytan da onlan haktan gok uzak bir sap-
knh§a dügürmek istiyor.

61. Onlara: "Haydi, Allah'rn indirdi§i-
ne (Ku/an'rn hükmüne) ve bu Elgiye
(Muhammed'in hakemli§ine) gelin!" denil-
di§inde, o münafrklann senden uzakla§-
trkga uzakla,gtrklannr görürsün.

62. Pekiyi, kendi elleriyle igledikleri günah-
tan dolayr baglanna bir musibet (ceza) ge-
lince, halleri nice olur? Sonra onlar sana
geldiler; Allah'a yemin ederek gunu dedi-
ler: "Biz, sadece iyilik etmek ve ara bul-
mak istedik."
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63. igte onlar o kimselerdir ki, Allah, on-
lann iglerindekini (nifaklann! ve yalan ma-
zeretlerini) bilir. Artk sen onlara aldtrma;
onlara ö§üt vermeye devam et ve onlara
kendileri hakknda pek etkili sözler söyle.

64. Biz gönderdi§imiz her Elgiyi (peygam-
beri) yalnrz, Allah'rn izniyle (emriyle) kendi-
sine itaat edilsin diye göndermigizdir. E§er
onlar da, kendilerine zulmettikleri zaman
sana gelseler de, Allah'tian ba§rglanma
dileselerdi, bu Elgide, onlar igin ba§rglan-
ma dileseydi, elbette onlar, Allah'rTewäb
(bütün tövbeleri kabul eden), Rahim (gok
merhametli) bulurlardr.

65. igte öyle de§il! Rabb'ine ant olsun ki,

aralannda grkan anlagmazhklarda onlar
seni hakem yapmadrkga, sonra, verdi§in
hükümden dolay iglerinde higbir stktntt
duymadan sana tamamen teslim olma-
drkga da iman etmig olmazlar.

(60) Riväyet olunuyor ki, bir münafrk, bir Yahudi'den
davaq oldu. Yahudi, onu Peygambe/imizin hükmü-
ne davet etti; münafrk da, onu Yahudi olan Kä'b bin
Egref in hükmüne ga§r rdr. Sonra Peygambedimizin
hakemli§ine bagvurmaya karar verdiler. Ancak o
münafrk, Pe.ygambeiimizin verdi§i hükme raz ol-
madr ve: 'Omedin hakemli§ine bagvuraltm!" dedi
ve Hz. Ömeie (R.) geldiler. O Yahudi, Hz. Ömer'e:
"Peygamber, bana hak verdi; ancak bu adam, Pey-
gamberin hükmüne razr olmadi'dedi. Hz. Omerde,
o adama: Oyle mi oldu?" dedi. O da: "Evet, öyle
oldu" deyince, Hz. Omer(R.), onlara: 'Siz bekle,
yin; ben biraz sonra gelidm'dedi ve gidip ktlrctnt

aldrktan sonra geldi ve Peygamberin hükmüne razt

olmayan adamrn boynunu vurduktian sonra: "lgte
Allah'rn ve Onun Elgisinin hükmüne razr olmayana
ben böyle hükmederim!" dedi.

Di§er bir riväyete göre, Hz.Zübeyr ile zahiren Müs-
lüman geginen Medineli bir gahs, Harre mevkiinde
hurma bahgelerinin sulamaslyla ilgili olarak arala-
nnda gkan uyugmazlt§tn halli igin Peygambeiimi-
ze bagvurdular. Peygambeiimiz de: "Ey Zübeyr!
Sen bahgelerini sula; sonra suyu komguna hrak!"
buyurdu. Bunun üzerine o Medineli, ktzmtg ve
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Peygambe/imize: "Bu hüküm, ZüEyr, senin hala-
nrn o§lu oldu§u igin mi?" dedi. O zaman Peygam-
beiimizin yüz ifadesi de§igti ve bu kez: "Ey Zübeyr!
Sen bahgelerini sula; sonra sular, yapüfln su ha-
vuzunun duvarlannrn sonuna gkrncaya kadar suyu
tut ve hakkrnr tam olarak kullandrktan sonla suyu
komguna brrak!" buyurdu.

Peygambe/imiz (S.), ilk hükmünde, Medine'linin
hakkr olmadr§r halde Hz.Zübeyfe, ona lütufl<är
davranmasrnr istemisti. Ancak o Medine'li, Pey-
gambe/imizi iltimas ile itham edince, Peygambeii-
miz, Hz. Zübey/in hakkrnr agk bir hükümle tam
olarak verdi.

NISASURESI
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66. E§er gergekten Biz, onlara (israil
O§ullan'na Musa zamanrnda emretti§i-
miz gibi, yine: "Kendiniziöldürün (cihat ile
ölüme matuz brrakn; Tevhit ehli olanlan-
n rz, putperestlerinizi öldürsün) veya:'Yur-
dunuzdan grkn!" diye emretseydik, onla-
nn pek azrndan bagkalarr bunu yapmaz-
lardr. E§er onlar da, kendilerine verilen
ööüdü gergekten tutsalardr, kendileri igin
daha hayrrlr, hem de imanlannr (dinlerini)
daha pekigtirici olurdu.

67. O takdirde Biz de, elbette kendilerine
kailmrzdan pek büyük bir mükäfat verirdik.

68. Hem de Biz, onlarr elbette dosdo§ru
biryola iletirdik.

69. Her kim de, Allah'a ve Onun bu
Elgisi'ne (Peygamberine) itaat edecek
olursa, igte onlar, Allah'ln, kendilerine ni-
met bahgetti§i peygamberlerle, slddrykler-
le, gehitlerle ve saalih kimselerle beraber
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olacaklar.(Cennette de, beraber olacak-
lan zamanlar olacahr.) igte onlar ne de
güzel arkadagtrlar!

70. igte bu lütuf, Allah'tandrr. Alim (her
geyi pekiyi belen) olarak da Allah yeter!

71.Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Dügmana kargr savunma önlemlerinizi
ahn;teyakkuz halinde olun; sonra birlikler
halinde hareket edin veyahut top yekün
seferber olun.

72. §üphesiz iginizden öylesi de vardrr ki,
(savaga gkhrken) mutlaka pek a§rrdan
alacakilr. Sonra size bir musibet erigecek
olursa, göyle diyecek "Gergekten Allah
bana lütfetmig ki, onlarla beraber bulun-
mamtgtm."

73. Ant olsun ki, size Allah'tan bir lütuf eri-
gecek oldu§u takdirde ise, sizinle kendisi
arasrnda higbir dostluk (tanrgrkhk) yokmug
gibi mutlaka göyle diyecektir: "Kegke ben,
o adamlarla beraber olsaydrm da, pek
büyük bir kazang elde etseydim!" (Yahut
kendisini savagtan a[koyan zayrf Müslü-
man'lara ve münafrklara göyle diyecektir:
"Sanki sizinle Muhammed arasrnda higbir
dostluk yokmug gibi, sefere grkarken siz-
den yardrm istemedi. Kegke ben onlarla
beraber olsaydrm da, pek büyük bir ka-
zang elde etseydim!")

74. Ö/eyse bu dünya hayatrnr öbür dün-
ya hayatr kargrh§rnda satanlar, Allah yo-
lunda savagsrnlar! Her kim de, Allah yo-
lunda savagrp da, öldünilecek veya galip
gelecek olursa, Biz de, ona pek büyük bir
mükäfat verece§iz.

(69) Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imizin As-
hab'rndan baztzallar: 'Ya Resülallah! Biz, cennete
girsek de, cennetteki dereceniz bizden gok yüksek
olaca§r igin her halde orada sizi hig göremeyece-
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§i/'dedilerve bunun igin a§lamaya bagladrlar. ige
bunun üzerine bu äyet indi.

Hadiste de bildirildi§i üzere, cennette dereceleri
yüksek olanlann, di§erleriyle ziyaretlegmeleri ve
sohbetleri, dereceleri aga§r olanlann bulunabildi§i
mekänlarda olacakür. Qünkü cennet ehli igin üzün-
tü olmayaca§r igin, derecesi aga§r olanlarrn, yük-
sek dereceleri görup grptra ve üzüntti duymamalair
gerekir.
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75. Size ne oluyor da, Allah yolunda veza-
valh erkekleri, kadrnlan ve gocuklan kurtar-
ma u§runda savasmryorsunuz? O zaval
Har ki, göyle diyorlar: "Ey Rabb'imiz! Bizi,
halkr zalim olan bu kentten grkar; bize Ken-
di l<atrndan bir sahip gönder ve bize Kendi
tiarafrndan bir yardrmct gönder!"

76. O kimseler ki, Allah'a, (ortak kogmadan)
iman etmigler, onlar Allah yolunda savaslr-
lar; o kimseler ki, Allah'a, (ortak kogmadan)
iman etmemigler, ontar da, ta§üt (Seytan)
yolunda savagrrlar. Oyleyse siz, geytantn
yoldaglanna kargt savagtn. Qünkü güphe-
siz geytanrn ger plant hep ctltz olmugtur.

77. Görmedin mi o kimseleri ki, önceleri
(savagmak istediklerinde) kendilerine denil-
di ki: "§imdilik ellerinizi savastian uzak tutun;
namtzr ise dosdo§ru (islam'a göre) klhn;
zel«ätr da verin!" Sonna onlara savag faz
klrnrnca, iglerinden bir grup, Allah'tan kor-
karcasrna, belki daha da gok o insanlardan
(käfirlerden) korkmaya bagladrlar ve dediler
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ki: "Ey Rabb'imiz! Sen, savagr ne diye bize
faa krldrn? Bizi yakn bir süreye de§in er-
teleseydin, olmaz mrydr?" Ey Muhammed!
Sen onlara de ki: "Bu dünya nimeti azdrr;
Allah'a kary takväyr gözetenler igin öbür
dünya hayatr ise daha hayrrlldlr. Orada
size ipgik kadar haksrzhk da edilmez."

78. Siz her nerede bulunacaksanrz bulu-
nun ve ister yüksek sa§lam burglar (kale-
ler) iginde bulunun, ölüm gelip sizibulacak.
Onlara (Medine Yahudi'lerine) bir iyilik
erigse, onlar: "lgte bu, Allah'tandr/' derler;
onlara bir kötülük erigti§inde ise, onlar: "Ey
Muhammed! lgte bu, senin yüzündendi/'
derler. Sen onlara de ki:'Onlarrn hepisiAl-
lah'tiandrr." Öybyse bu güruha ne oluyor ki,
nerde ise higbir önemli sözü anlamryorlar!

79. Sana bir iyilik edgecek olursa, igte o,
Allah'tandrr; sana bir kötülük erigecek olur-
sa, igte o, kendi nefsindendir. Biz de, seni
bütün insanlara Elgi olarak gönderdik. §ahit
olarak da Allah yeter!

ffS) Bunlar, Mekke mügriklerinin engellemesiyle
veya imkänsrz olmalanndan dolay Medine'ye hicret
edemeyip Mekke'de kalan ve mügriklerin bask ve
eziyetlerine maruz kalan Müslüman'lardlr. Allah (C.),
onlann bu dualannr kabul buyurdu. Nitekim bazlan
igin Mekke'den ayrrlma imkänr gergeklegti; bazlan da,
Mekke feüpdilinceye kadar orada kaldrlar. Fetihten
sonra Peygambe/imiz, Mekke'ye Attab bin Üseyd'i
vali tayin buyurdu ve onlar, Mekke'nin en aziz insanla-
n durumuna geldiler.

@ Riväyet olunuyor ki, Mekke döneminde
Sahabe'den(R.) bazt zallar, mügriklerden baskl ve
eziyet gordüklerinden dolayl Peygambe/imize (S.)
yaknmqlar ve mügriklerle savagmak igin izin istemig-
lerdi. Peygambe/imiz ise, onlara savag izni vermemig
ve nam.v ile zel«ät ibadeüerini layrklyla edä efnelerini
emretmigi. Mekke döneminde Müslüman'lar bu hal
üzere yagamrglardr. Nihäyet Hicrefin ikinci yrl Ra-
mazan ayrnda savag emri gelince, baz Müslüman'lar
bundan hoglanmamq ve bu emir onlara a§rr gelmigi.
Ancak onlann bu tavn, dinde güpheleri oldu§u veya
dinden so§umak anlamrnda de§il, yalnrz insan yaratr
lgrnrn ger{i olarak, canlannr tehlikeye atmak isteme-
dikleri ve ölümden korktuklarr igindi.
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80. Her kim de, Allah'rn Elgisi'ne itaat
edecek olursa, igte o, gergekten Allah'a
itaat etmig olur; her kim de yüz gevirecek
olursa, artrk Biz, senionlann bagrna bekgi
göndermedik.

81. Onlar (münafrklar)da: "Emrin bag üs-
tüne!" diyorlar. Ancak onlar senin yantn-
dan aynhnca, iglerinden bir grup, gece-
leyin (gizlice) senin dediklerinden (yahut
sana dediklerinden) ba.gkasrnr kurarlar.
Allah da, onlann gizlice kurduklarrnr ya-
zar. Artrk sen onlara aldlrma ve Allah'a
tevekkül et! Vekil olarak da Allah yeter.

82. Öybyse nigin onlar, Ku/an'r inceden
inceye dügünmüyorlar? Hem de, e§er
Ku/an, Allah'tan bagkasr tarafrndan geF
mig olsaydr, elbette onda birgok tutiarsrz-
Itklar bulurlardr.

83. Onlara (münafrklara zayf Müslü-
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man'lara) güven veya veren bir ha-
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ber gelince de, onu ortal§a yayarlar. Oy-
saki e§er onlar o haberi Allah'rn Elgisi'ne
veya kendilerinden yetki sahibi olanlara
iletmig olsalardr, onlardan iglerin ig yüzü-
nü anlayan bu zatlar, ondan ne gkaca§rnr
elbette bilirlerdi. Talen e§er Allah'rn size
olan lütuf ve rahmeti olmasaydr, pek azr-
nrz harig, mutlaka geytana uymus oturdu-
nuz.

al. Öyleyse sen, Allah yolunda savag! Sen
ancak kendinden sorumlusun. Mü'minleri
de savaga tegvik et! Umulur ki Allah, o
käfirlerin saldrnsrnr def'eder. Allah'rn aza-
br ise daha getindir; cezalandrrmasr daha
a§rrdrr.

85. Her kim de, güzel bir ige araohk ede-
cek olursa, onun ondan bir nasibi olur; her
kim de kötü bir ige aracrhk edecek olursa,
onun ondan pay olur. Talen Allah ezel-
den beri her geye Kaadirdir (gahittir).

86. Bir de, siz bir selam ile selamlandr§r-
ntz zaman, siz de ondan daha güzeli ile
selam ahn veya aynr ile selamrna kargr-
hk verin! Qünkü güphesiz Allah, ezelden
beri her geye Hasib'tir (her geyin hesabrnr
yapmaktadrr).

(80) Riväyet olundu§una göre, münafrklar, Pey-
gambe/imizin: "Kim beni severse, hakikatte Allah'r
sevmig olur ve bana itaat eden, hakikatte Allah'a
itaat etmis olu/'dedi§ini duyunca, demigler ki: "Bu
adamrn ne dedi§ini duydunuz mu? Bu sözleriyle o
da girke yaklagr. Oysakikendisi, Allahtan bagkasr-
natiaprlmasrnr yasakfiyordu. §imdi onun istedi§i de,
Hrristiyan'lann, isa'yr tanrr edinmeleri gibi, kendisini
tann edinmekten bagka bir gey de§ildir." lgte bunun
üzerine bu äyet inmigti.

(83) Peygambe/imiz (S.), kendisine vahiy edilen
zafer vaadi veya käfirlerden gelebilecek tehlikeler
gibi baz olaylan, bu konularda bilgi ve deneyimi
olmayan baz Müslüman'lara haber verince, onlar,
bunlan yaymanrn sonuglannr kavrayamadan bu
itäni mriiOe ve uyanlan, l«äfirlerin de duyabilece-
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§i gekilde etrafa yayryorlardr. Oysaki o haberlerin
gergeklegmesi, bazen birtakm gadlara ba§h olu-
yor ve bu haberlerin yaylmasryla o gartlar ortadan
kalkryordu; boylece beklenen sonuglar gergekleg-
miyordu. Sonugta bu, o äyetler hakkrnda gergeüe
ayknhk gibi vehimlerin do§masrna sebep oluyordu.

Ayetin di§er bir manasr da gyledir: Bazr
Müslüman'lar, Peygambe/imizin gönderdi§i müfre-
zelerin güveni, selameti, korku ve baganszlrklan ile
ilgili bir haber ahnca, onu etrafa yayryor ve bu da
zararlr oluyordu.

Ayetin bir di§er manasr goyledir: Söz konusu bu
zayf Müslüman'lar, Pelgambe/imiz ile büyük
Sahabe'den edindikleri haberleri etrafa yayrnca, bu
bilgiler dügmana ulagryor ve igin seyi degigiyordu.

Ayetin bir bagka manasr da goyledir: O zayfi
Müslüman'lar, dügman üzerine gönderilen mri'f-
rezeler hakkrnda münafrklarrn anlattrklan güpheli
ve tiahmini haberleri yayyorlardr ve bu da Müslü-
rnan' lar a zan ar veriyord u.

(86) Selam alan kimse, selam veren kimsenin kul-
landr§r sözlere, rahmet, ma§firet ve bereket sözle-
rinden de ilave yapma[drr.
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87. Allah, Odur ki, kendisinden bagka hig-
bir tann yoktur; O, kryamet günü sizleri
mutlal<a bir araya toplayacaktrr. Bunda
higbir güphe yoktur. Talen Allah'tan daha
do§ru sözlü kim vardrr!

88. Bundan sonra size (Müslüman'lara)
ne oldu da, münafrklar hakkrnda iki gruba
aynldrnrz? Oysaki Allah, onlarr, igledikle-
rinden dolayr bag aga§r etti. Yoksa Allah'rn
saptrrdr§rnr siz, do§ru yola (hidäyete) er-
dirmek mi istiyorsunuz? Talen Allah bir
kimseyi saptrrdr mr, artrk sen onun igin
asla (hidäyete giden) bir yol bulamaya-
caksrn.

89. Onlar, kendileri küfre saplandrklarr
gibi, sizin de küfre saplanmanrzr istediler
ki, kendileriyle bir olasrnlz. Onlar Allah
yolunda hicret etmedikge artrk siz onlar-
dan dostlar edinmeyin. Bundan sonra
e§er yüz gevirecek olurlarsa, artrk (di§er
käfirler gibi) onlan buldu§unuz yerde esir
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ahn veya öldünln; hem de onlardan ne bir
dost, ne de bir yardrmcr edinmeyin.

90. Ancak sizinle kendileri arasrnda bir
antlagma bulunan bir topluma sr§rnanlar
ile sizinle veya kendi kavimleriyle garpr§-
maktan bunafip size sr§rnanlar müstesna.
Zalen e§erAllah dileseydi, mutlaka onlarr
bagrnrza bela ederdi de, sizinle muhakkak
savagrrlardr. Artrk e§er onlar sizden uzak
durup da, sizinle savagmazlar ve size bo-
yun e§meyi (bang) teklif edecek olurlarsa,
bundan sonra Allah size, onlann aleyhin-
de bir yol tutma hakkr vermemigtir.

91. Di§er birtakrm insanlan da bulacaksr-
nrz ki, (sizin yanrnrzda imanlannr agrkla-
mak, kendi toplumlannrn yanrna dönünce
de, küfürlerini agrklamak süretiyle) hem
sizden, hem de kenditoplumlanndan gü-
vende olmak isterler. Onlar ne zaman fit-
neye (küfre, Müslüman'larla savagmaya)
döndürülseler (ga§rnlsalar), ona bag aga-

§r atrhrlar (dönerler). Bundan sonra e§er
onlar, sizden uzak durmayacak, bang da
teklif etmeyecek ve sizden el gekmeyecek
olurlarsa, artrk onlan nerede bulursanrz
esir ahn veya öldürün. Kendilerine kar-
gr size apagrk büyük bir yetki verdi§imiz
käfirler de igte onlardrr.

(88) Bunlann kimler olduklan konusunda gu
riväyetler vardrr:

Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imiz(S.), Uhud sa-
vagrna giderken, bag münafrk Abdullah bin Übeyy,
ordunun yaklagrk ügte biriolan 300 kigi ile geridön-
müg ve böylece Peygambeiimizin yanrnda 700
mücahit kalmrgtr.

Yine, riväyet olunuyor ki, Mekke'de bir grup insan,
Müslüman olduklannr söylemigler; ancak onlar,
müsriklere yardrm ediyorlarmr§. iste bunlar, bir igle-
fi igin Mekke'den gkmqlar ve g)yle demigler: "Biz,
yolda Muhammed'in adamlanyla kargrlagrrsak, on-
lardan bize bir zarar gelmez." Müslüman'lar, onlann
Mekke'den grktrklannr haber ahnca, Müslüman'lar-
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dan bir grup dedi ki: 0 kokaklann yolunu kesip
onlan öldürelim; günkü onlar, sizin dügmanlannrza
yardrm ediyorlar.' Di§er bir grup ise dedi ki: "Sübha-
nallah! Bizim gibi Müslüman olduklannr sriyleyenle-
ri, srrf hicret etmedikleri, yurtlannr terk etmedikleri
igin miöldürece§iz!"

Yine, riväyet olunuyor ki, münafrk bir grup, Medine
hastal§rnr bahane ederek sahraya gkmak igin Pey-
gambe/imizden izin istemigler ve sahraya grktrktian

sonra da konak, konak uzaklagrp sonunda mügrik-
lere katrlmrglardr. Bundan sonra Müslüman'lar, o
münafrklar hakkrnda gönig aynl§rna dügmüglerdi.

Yine, riväyet olunuyor ki, bir grup Müslüman,
Medine'den Mekke'ye geri dönmügler; sonra ha-
tialannr anlayp geri Medine'ye dönmüqler ve Pey-
gambeiimize: "Biz senin dinindefz; Medine'den
ayrrlmamrzrn sebebi, yalnrz Medine'nin hastah§r ve
memleket hasretimiz idi" diye mektup yazmplardr.

(90) Bunlann kimler olduklan hakkrnda gu riväyetler
vardrr:

Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imiz, Mekke'den
ayn[rken, Hilal bin Umeyr el-Eslemi ile bir antlag-
ma yapmrst. Buna göre, Eslem kabilesi, Peygam-
be/imize de, onun dügmanlanna da yardrm etme-
yecekler ve anrlan Hilal'e s§rnan kimseler de, aynr
hakka sahip olacaklar. Riväyet olunuyor ki, Beni
Bekir bin Zeyd bin Manat kabilesi ile de, anrlan ant-
lagmaya benzer bir antlagma yaprlmrgr. Yine Hu-
zaa kabilesi ile de benzer bir anüagma yaprlmrgr.

(91) Bunlar, Esed ve Öatafan kabilelerinden bir
grup olup Medine'ye geldiklerinde Müslüman'lar-
dan grivende olmak igin zahiren Müslüman ol-
muglar ve Müslüman'larla antlagma yapmqlardr.
Bunlar, kendi kavimleri yanrna döndüklerinde ise,

onlardan güMende olmak igin, Müslürnan'larla olan
antlagmalannr bozmuglardr. Abduddar Oöullan igin
de bu riväyet vardrr.
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92. Bir mü'minin bir mü'mini öldürmesi
ise, asla revä de§ildir; meüerki yanhshk-
la ola. Her kim de bir mü'mini yanhshkla
öldürecek olursa, artrk mü'min bir köle
azät etmesi ve maktülün ailesine teslim
edilmek üzere bir diyet ödemesi gerekir;
meöerki mirasqrlar ba§rglayalar. Ancak
e§er maktüI, mü'min olmakla beraber size
dügman olan bir toplumdan ise, o tiakdir-

de öldürenin, bir mü'min köle azät etme-
si gerekiq e§er maktü|, sizinle antlasmalr
bir toplumdan ise, ailesine teslim edilmek
üzere bir diyet ödemesi ve bir mü'min köle
azät etmesi gerekir. Ancak azät edilecek
bir köle bulamayan kimse, tövbesinin Al-
lah tarafrndan kabul edilmesi igin, hig ara
vermeksizin bir biriardrnca ikiay orug tut-
maltdrr. Talen Allah ezelden beriAlim'dir
(her geyi pekiyi bilendir), Hakim'dir (bütün
iglerini hikmet üzerine bina edendir).

93. Her kim de, bir mü'mini taammüden
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(tasarlayarak, bile bile) öldürecek olursa,
artk onun cezasr cehennemdir; o son-
suza dek orada kalacakür. Aynca Allah,
ona gazap edecek; ona länet edecek ve
cehennemde ona pek büyük bir azap ha-
zrrlayacaktrr.

94.Ey fievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Allah yolunda savasa grkrnca, artrk
her geyi iyice anlamaya gafigrn ve size is-
lam selamrverip gahadet kelimesiyle tes-
limiyet gösterene, dünya hayatrnrn gegici
menfaatlerine göz dikerek "Sen, mü'min
de§ilsin!" demeyin. Qünkü Allah katrnda
birgok ganimetler vardrr. Siz de önceleri
öyle idiniz de, (srrf islam selamr verip ga-
hadet kelimesiyle teslimiyet göstermekle,
mallannrza ve canlannrza dokunulmazdl)
Allah size lütfetti. Öyleyse durumu iyice
anlamaya gahgrn. Qünkü güphesiz Allah
ezelden beri sizin yaptrklannrzdan haber-
dardrr.

(92) Yan[ghkla adam öldürmenin diyeti (kan bede-
li) 100 deve veya 200 sr§rr veya 2000 koyun veya
1000 dinardrr. Dinar, eski alhn lira= 4.25 gr. altn.

Riväyet olunuyor ki, ünlü mügrik Ebucehl'in ana
bir kardegi Ayyag, Müslüman olmug ve ailesinin
korkusundan Peygambeiimizin hicretinden önce
Medine'ye hicret etmi$i. Ayyag'rn annesi de, o§lu,
yanrna dönünceye kadar yiyip igmemeye ve higbir
evin gatsr altrna girmemeye yemin etmigti. Bunun
üzerine Ebucehl ile Haris bin Zeyd, A)rya§'r getir-
mek igin Medine'ye gitmiglerve Ebucehl, Ona: "Mu-
hammed de, seni srla-r rahme tesvik etmiyor mu?
Haydi, dön, annene itaat et; ama yine sen kendi
dininde kal!" diyerek onu ikna etmis ve onu ahp
yola gkmrglar; Medine'den uzaklagtrktan sonra da
A1ryag'rn ellerini akasrndan ba§lamrglar ve her biri
ona '100 kamgr vurmugu. Sonunda onu Mekke'ye
getirmigler. Annesi de, ay7ag, islam'dan dönmedik-
ge ellerini @zmeyece§ine yemin etmig. O zaman
Ayyag da, kalben de§il de, diliyle islam'dan dön-
müg ve bir süre sonra yine Medine'ye hicret etmi§.
Daha sonra anrlan Haris de Müslüman olmug ve o
da hicret etmi§. Bir gün Kuba köyünün yaknlannda
Ayyag, Haris'le kargrlagm6 ve Müslüman oldu§un-
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dan habersiz olarak onu öldürmüg. Sonra da Ay-
ya,g, Haris'in Müslüman olmug oldu§unu ö§renince
de, Peygambe/imize gelip olanlan anlatmrg. igte o
zaman bu äyet inmig.

(93) Bir Müslümanr taammüden öldüren bir kim-
senin cezasrnrn ebedi cehennem azah olmag,
älimlerin cumhuruna gore, ölümden önce tövbe
etmeyenler igindir.

Bazr islam älimlerine göre ise, äyette bildirilen
eza, bu cinäyetin heläl oldu§una inanrp bu yüz-
den küfre dügen kimseler igindir. Nitekim bu äyetin,
Mr§es bin Dubabe hakkrnda inmig olmasr da, bu
gönisü desteklemektedir.

Riväyet olunuyor ki, Mr§es bin Dubabe, kardegi
Higam ile beraber Müslüman olmug; sonra kardegi
Higam'r Neccar O§ullan yurdunda öldünilmüg ola-
rak bulmug ve Peygambefimize gelip durumu ar-
zetmisti. Peygambe/imiz de, Neccar O§ullarrndan
ve aynr zamanda Bedir savagr gazilerinden olan
Zübeyr bin lyad'r da onunla beraber Neccar O§ul-
lanna göndermig. Peygambe/imiz, Zübeyr vastia-
syla Neccar O§ullanna, kaatili biliyorlarsa, krsas
igin onu Mr§es'e teslim etmelerini, bilmiyorlarsa,
diyet ö'demelerini emir buyurmug. Emri alan Nec-
car O§ullan da: 'Allah'rn ve Elgisi'nin emrini igittik
ve itaat ettik! Biz, onun kaatilini bilmiyoruz: ancak
diyetini oderi/' demigler ve diyet olarak 1fi) deve
vermigler. Sonra Mr§es ileZübey, Medine'ye dön-
mek üzere yola gkmrglar. Yolda Mr§es, §eytantn
vesvesesine uyarak Zübeydi öldürmüg ve develeri
de yanrnda sünip islam'dan dönmüg bir ldfir olarak
Mekke'ye gitmig. igte o zaman bu äyet inmig.

(94) Riväyet olunuyor ki, Fedek halkrndan Mirdas
bin Nehik, Müslüman olmug; ancak kavmi igin-
de kendisinden bagka Müslüman yokmug. Sonra
Peygambeiimizin, oraya Galib bin Fudale el-Leysi
kumandasrnda bir mrifreze göndermig; mrifreze
oraya vaflnca, hepsi kagmrglar; yalnz Mirdas, is-
lam'rna grivenerek kagmamrg ve athlan görünce,
koyunlarrnr da§rn sarp bir yerine sürmüg; kendisi
de da§a trrmanmr§. Sonunda atHar, arkadan yeti-
gip tekbir getirince, o da tekbir getirmis ve: "l-liilähe
lllallah; Muhammedu'rresülullah. Es-selamü aley-
küm!" demig. Ancak yine de Üsame bin Zeyd, onu
öldürmüg ve koyunlannr sünip Medine'ye getirmi§.
Bunu duyan Peygambeiimiz gok üzüldü ve: "Siz
onu koyunlannr almak igin mi öldürdünüz?" buyur-
du. Usame de: '0, kalbinden de§il, sadece diliyle
gahadet kelimesi ve selam soylemigti. O, silahtran
korktu§u igin o sözleri söyledi" dedi. Bunun üzeri-
ne Peygambe/imiz: "Demek ki, gahadet kelimesini
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getiren bir adamr öldürdün ha! Bari, kalbini yanp
baksaydrn!.." buyudu ve bunu defalarca teknrladt.
Nihäyet Usame'nin gok yalvarmasr sonunda Pey-
gambe/imiz, onun igin Allah'tan ba§qlanma diledi
ve bir köle azät etmesini emir buyurdu.

Yani islam, zahire göre hükmeder; onun samimi
olup olmadr§rnr biz bilemeyiz; onun kalbini yanp
igine mibakaca§z!

"lGlbi yanp igine bakmaK ifadesi, bir deyimdir; yok-
sa bunu yapmakla da insanrn samimiyeti anlagrl-
maz.

Di§er bir riväyette, buna benzer bir olay, Mrkdad
bin Esved (R.) igin anlatlmaktadrr.
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95. iman etmig olanlardan (ämä, sakat,
hasta gibi) özür sahibi olanlar drgrnda,
savagtian geri kahp evlerinde oturanlar ile
mallan ve canlanyla Allah yolunda cihat
edenler birolmazlar. Allah, mallan ve can-
lanyla cihat edenleri, o (özürlerisebebiyle
sefere katrlamayrp evlerinde oturanlar-
dan) derece olarak üstün krlmrgtrr. Allah,
(savaga katrlan ve özürleri sebebiyle ka-
trlamayanlann) hepsine de (güzel iman-
lanndan ve halis niyetlerinden dolay)
cennetivaat etmigir. Yine de Allah, o mü-
cahitleri, o (özürlerisebebiyle sefere gka-
mayrp) evlerinde oturanlardan pek büyük
bir mükäfat ile üstün klmrgtrr.

96. Allah, mallan ve canlanyla cihat eden-
leri yüksek dereceler, büyük bir ba§rglan-
ma ve rahmet ile üstün klmrgtrr. Zaten
Allah ezelden beri Öafü/dur (gok ba§rg-
laycrdr r), Rahim'dir (gok merhametlidir).

97. §üphesiz melekler, (hicret, fazoldu§u

r.risÄsünEsi Cüz:5
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halde hicret etmeyip käfirlerin yanrnda kal-
makla) kendilerine yazrk edenlerin canla-
nnr alrrken onlara dediler ki: (Dininiz, size
hicreti emrederken) "Siz neredeydiniz?"
Onlar dediler ki: "Biz, o topraklarda güg-
sü2, garesiz kimselerdik." Melekler dediler
ki:'Allah'rn topra§rgenig de§il miydi? Siz,
bagka bir yere hicret etseydiniz ya!" igte
bunun igin onlann son banna§r cehen-
nemdir. Orasr ise, ne kötü birson duraktrrl

98. Ancak erkeklerden, kadrnlardan ve
gocuklardan, hicret igin bir gareye bagvu-
ramayan ve bir yol bulamayanlar harig.

99. igte bunun igin umulur ki, Allah on-
lan ba§rglar. hten Allah ezelden beri
AfuWdur (gok affedicidir), öafü/dur (gok
ba§rglayrcrdrr).

1ü). Her kim de, Allah yolunda hicret ede-
cek olursa, yeryüzünde gidilecek birgok
güzel yer ve (dini ve gegimi igin) genig-
lik bulacak. Her kim de, Allah'a ve Onun
Elgisi'ne hicret niyetiyle evinden grkp da,
sonra kendisine ölüm erigecek olursa, ar-
trk onun mükäfatrnr vermek Allah'a düger.
Taten Altah ezelden beri öafür'dur (gok
ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir (gok esirgeyici-
dir).

101. Yeryüzünde sefere grktr§rnrz zaman
da, e§er l«äfirlerin size kötülük etmelerin-
den korkacak olursanrz, namavr krsalt-
manrzda artrk size bir vebäl yoktur. Qünkü
Gfirler, sizin igin apagrk bir dügman kesiF
miglerdir.
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me bindirin; ben o kadar da äciz de§ilim ve yolu da
biliyorum. Vallahi, ben bu gece Mekke'de yatmaya-
ca§rm." Bunun üzerine onu bir tahürevan üzerinde
deveye bindirip Medine'ye do§ru yola Ekarmrglar.
Nihäyet bu zat, Mekke yaknrnda bulunan Ten'im
denilen yere vannca, ölüme yaklagr§rnr anlaynca,
sa§ elini sol elinin üzerine koymug ve: 'Allah'rm, bu
elim Senin igin ve bu da Peygamberin igin; Senin
Peygamberin, ne üzerine Sana biat ettiyse, ben de
onun üzerine Sana biat ediyorum!" demig ve orada
ölmüg. Sonra onun haberi Medine'ye ulagrnca, ba-
alan: "Medine'ye ulagsaydr, mül«äfat daha büyük
olurdul" demigler. igte o zaman bu äyet inmig.

(101) Bu äyette, seferde namazlan krsaltmak, düg-
man korkusunun bulunmasr garüna ba§lanmrgrr.
Oysaki btltün hadis kaynaklannda zikredildi§i üze-
re, Peygambe/imiz (S.) dügman korkusu bulun-
madr§r selerlerinde de namazlan iki rekät olarak
klmrgrr.

Yine, bütün hadis kaynaklannda zikredildi§i üzere,
namazlar, Mekke'de iki rekät olarak laz krhnmrg;
sonra Medine'dehazan namazlarrna iki rekät daha
ilave edilmig; sefer halinde ise, yine eskisi gibi iki
rekät olarak kalmqtr. Buna göre sefer namazlarrn-
da krsaltma söz konusu de§ildir. igte bu nadisteri
äyetle ba§dagtrrmak igin gegitli yorumlar yaprlmrg-

trr.

Ancak Müslim, Ebu Davud, Neseil ibni Maceh, ibni
Avane'nin zikrettikleri Abdullah bin Abbas riväyetine
göre ve ibni Cetfn zikretti§i Abdullah bin Ömer
riväyetine göre, konuyla ilgili hadislerin bu äyetle ve
birbirleriyle geligkisi söz konusu olmaz. Qünkü bu
riväyetlere göre, sefer namazr, eski haliyle iki rekät
olarak krhnrr; korku namaz, yani bu äyette bildirildi-

§i gibi dügman korkusu bulunan seferlerde ise, iki
rel«ät olan bu namaz ksalü[p bir rel«ät olarak khnrr.
Zaten korku namazrnrn nasl klrnaca§rnr anlatian
bundan sonraki äyetten de bu, agkga anlagrlmak-
tadrr. Böylece koku namazrnda iki gruptan her biri,
imamrn arkasnda bir rel«ät namaz krlar; imam ise
iki rel«ät namaz klar.
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(97) Bu äyet, Hicretin faz oldu§u dönemde
Mekke'den hicret etmeyen bazr Müslüman'lar hak-
knda inmigir.

(1(X)) Riväyet olunuyor ki, Peygambeiimiz (S.),
Hicret hakkrnda inen bu äyetleri Mekke Müslü-
man'lanna gönderince, gok yagh bir zat olan Cün-
düb bin Damre, gocuklanna demig ki: "Beni deve-

SEFER MESAFES|

Dört rel«äth namazlarrn ksaltrlabilmesi igin gerek-
li olan sefer mesafesi konusunda fark[ riväyetler
vardtr. Bazr riväyetlere göre sefer mesafesi yakla-
grk 9 km.dir. Baz riväyetlere göre ise yaklagk 140
km.dir.
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Seferde namazlar krsaltrlabildi§i gibi, baz mezhep
imamlanna göre, ci§le ile.ikindi ve akgam ile yatsr

namazlan birlegirilebilir: O§le ile ikindi namazlan,
ya o§le vaktinde, ya da ikindi vaktinde birlikte k[-
nabilir; aksam ile yats namazlarr da bir vakitte bir-
le$irilebilir.

Bu konuda riväyet edilen baz hadislere göre, anr-
lan namazlan birlegtirmek igin sefer, gart olmayp
hazarda da bu namazlar birlegidlebilir.

Nitekim iOni ROOas'tan riväyet olundu§una göre,
Peygambe/imiz (S.), sefer de yok iken, koku da
yok iken ve ya§mur da yok iken, o§le ile ikindiyi ve
akgam ile yats namazlannr birlegtirmigir.

Bunun sebebi ibni Abbas'a sorulunca da: "Pey-
gambe/imiz, ümmetinin, skrntrya dügmemesi igin,
onlara bu ruhsat tanrmqtr/'demigtir. (Müslim- Ha-
zarh, namazlan birlegtirme Bölümü, hadis: 49, 50,
54)
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1ü2. Ey Muhammedl Sen de aralannda
bulunup da, onlara namaz krldtraca§rn
zaman, hemen onladan bir grup seninle
beraber namaza dursunlar ve silahlannl
üzerlerine alsrnlar. Nihäyet onlar, (seninle
beraber) secde ettikten (böylece bir rekät
olan namazlannr tiamamladrktan) sonrcr

aral@ntza gekilsinler ve namaza durma-
mts olan di§er grup gelsinler de seninle
beraber namaz klmaya baglasrnlar. On-
lar da önlemlerini ve silahlannr alsrnlar.
O käfirler isterler ki, siz silahlannrzdan ve
esyanrzdan gafil ola$nrz da, birden bire
üzerinize bir baskn yapsrnlar. Ya§mur-
dan dolayr bir srkrntrya u§rayaca§tnrz
veya hasta bulundu§unuz hallerde ise,
silahlannrzr grkanp yanrnrza koymanlzda
sizin igin higbir saknca yoktur. Yine de
önlemlerinizi ahn. $üphesiz AIlah, l<äfirler
igin rezil- rüsva edici bir azap hazrrlamrg-
trr.
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1(X}. Nihäyet siz, namazr bitirdikten son-
ttt ayalda dururken de, otururken de, yan
yataken de Allah'r anrn! Sonra güvene
kavugunca, artrk namazr gere§ince (tam
olarak) krhn! Qünkü belli vakitlerde namaz
klmak, mü'minlere faz olmugtur.

104. O käfir toplulu§unu takip etmekte
de gevgeklik göstermeyin. E§er siz acr
gekiyorsanrz, biliniz ki, siz acr gekti§iniz
gibi, onlar da acr gekiyorlar. Hem de siz,
Allah'tian, onlann ummadrklannt umuyor-
sunuz. Talen Allah, ezelden beriAlim'dir
(her geyi pekiyi bilendir), Hakim'dir (Bütün
iglerinde mükemmel sebep ve sonug, isa-
bet ve fayda bulunandrr).

105. Ey Muhammed! $üphesiz Biz sana
bu Kitabr (Kufan'r) hak ile indirdik ki, in-
sanlar arasrnda Allah'rn gosterdi§i gekilde
hükmedesin. Bir de, sakn, sen, hainler
igin (onlan savunmak igin) sugsuzlara ha-
srm (taraf) olma!

(105) Riväyet olunuyor ki, Ensaidan Zafer O§ullan
kabilesinden Tu'me adndaki gahrs, Katade adrn-
daki komgusundan un gwalr iginde gizleyerek bir
zrh galmrg. Quval tagrnrrken de yrtk yerinden yer-
lere un dökülüp iz brrakmq. Tu'me, guval, Yahudi
olan Zeyd'in evine götünip orada saklam6. Kata-
de, önce zrrhrnr Tu'me'nin evinde aram§; bulama-
ynca da, yerdeki un izlerini takip ederek zrhr anrlan
Yahudi'nin evinde bulup almrg. O Yahudi, anrlan
Tu'me'nin bunu kendisine verdi§ini söylemig ve
bazr Yahudi'leri de sahit göstermig. Nihäyet taraflar,
Peygambe/imize gelmigler. Zafer O§ullan, anrlan
Yahudi'nin, bu huszl§r yapt§rnr iddia edip buna
dair sahitler dinlettikten sonra Peygambe/imizden,
kendi adamlan olan Tu'me lehinde hükmetmesini
istemigler. Peygambeiimiz de, davanrn zahirine
göre hükmetmeye niyetleniken bu äyet inmig.
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106. Hem de, Allah'tan ba§rglanma
dile! Qünkü güphesiz Allah ezelden beri
Gafü/dur (gok ba§qlayrcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

107. Kendilerine ihanet edenleri de sa-
vunma! Qünkü güphesiz Allah, hryanette
rsrar eden higbir günahkän sevmez.

108. Onlar, insanlardan sakhyorlar da,
Allah'tan saklamryorlar. Oysaki onlar,
Allah'rn razr olmadr§r sözleri geceleyin
kurarlarken, Allah, onlarla beraber idi.7a-
ten Allah, onlann yaptrklannr ilmiyle hep
kugatrcr olmugtur.

109. igte siz dünya hayatrnda onlan sa-
vundunuz; pekiyi kryamet günü Allah'a
kargr onlan kim savunacak veya onlafln
vekäletini kim üzerine alacak?

110. Her kim de, bir kötülük igleyip veya
kendi nefsine zulmedip de, sonra Allah'tian
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ba§qlanma dileyecek olursa, o kimse,
Allah'r Gafür (gok ba§qlayrcr), Rahim
(gok esirgeyici) bulacak.

111. Her kim de, bir günah igleyecek olur-
sa, artrk onu ancak kendi aleyhine iglemig
olur. Zaten Allah ezelden beriAlim'dir (her
geyi pekiyi bilendir), Hakim'dir (britün igle-
rinde isabet ve fayda bulunandrr).

1 12. Her kim de, büyük veya kügük (kast-
h veya kasftsrz) bir günah igleyip de, sonra
onu bir sugsuzun üzerine atacak olursa,
igte o, gergekten büyük bir iftira ve apagrk
bir günah yüklenmig olur.

113. Ey Muhammed! E§erAllah'rn !ütfu ve
rahmeti üzerinde olmasaydr, mutlaka on-
lardan bir grup, seni saptr rmaya yeltenirdi.

Oysaki onlar, kendi kendilerini saptrrabilir-
ler. Onlar sana higbir zarar da veremezler.
Allah, sana Kitabr ve hikmetide indirmig;
bilmedi§ini de o§retmigtir. Talen Allah'rn
sana olan lütfu pek büyük olmugtur.

(107) Bu hainlerden maksat, anrlan Tu'me ve ben-
zerleridir. Yahut o ve ona yardrm eden, sugsuz
oldu§una gahitlik eden kavmidir. Qünkü onlar da,
günah ve ihanette onun oftaklandtr.
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114. O insanlann, kendi aralannda giz-
li konugmalannrn birgo§unda hig hayr
yoktur; ancak bir sadaka vermeyi veya bir
iyilik (ma'rüf) yapmayr veya da insanlann
arasrnr düzeltmeyi tavsiye edenin gizli
konugmasr müstesna. Her kim de, bunu
Allah'rn nzasrnr kazanmak igin yapacak
olursa, igte Biz ona pek büyük bir mükäfat
verece§iz.

115. Her kim de, kendisine dogru yolapa-
gk belli olduktan sonra Allah'tn Elgisi'ne
kargr grkacak ve mü'minlerin yolundan
ayrr bir yol tutacak olursa, Biz, onu dön-
dü§ü yolda brrakrnz ve onu cehenneme
atarz. O vanlacak yer de ne kötüdür!

116. Allah, Kendisine ortak kogulmasrnr
asla ba§rglamaz; bundan aga§t günahlart
ise, diledi§ikimse igin ba§tglar. Zaten her
kim Allah'a ortak kogacak olursa, artlk o
gergekten hal<tan gok uzak bir sapknlt§a
dü9mü9tür.
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117. O Allah'a ortak koganlar, Allah'rn
yanr srra an@k, digi olarak vasflandrn-
lan bir takm putlar adrna dua ediyorlar ve
onlar böylece ancak azgrn geytan adrna
dilekte bulunmug oluyorlar.

118. Allah, geytanr länetlemi§; geytan da
Allah'a goyle demigti: "Ben, hig kugkusuz
Senin kullanndan belli bir pay edinece-

öim."

119. "Hem de, hig güphesiz ben, onlarr
saptrraca§rm; onlan bog kuruntulara da
kaptrraca§rm ve onlara emredece§im de,
(Cähilyiye devrinin ibadeti ve putlar igin
nigan olarak) onlar, davarlannrn kulakla-
nnr yaracaklar; yine onlara emredece§im
de, onlar, Allah'rn yarattr§r do§al suretleri,
vasflan (bätl sebeplerle) de§igtirecekler."
Zalen her kim Allah'rn yanr stra geytanr
dost edinecek olursa, arilk o gergekten
apagrk bir hüsrana u§ramrgtrr.

120. §eytan onlara soz verir ve onlan ku-
runtuya kaptrnr. Oysaki geytan, ancak al-
datmak igin onlara söz verir.

121. igte onlann varacaklan yer cehen-
nemdir. Onlar, oradan kagacak bir yer de
bulamayacaklardrr.

(114) Ayette gegen ma'rüf; kargrhksrz ödüng ver-
mek, mazlumun yardrmrna kogmak, sadaka ver-
mek olarak teßir edilmigtir.

(116) Bu konu ile ilgiliagklama, Nisä:48. äyetin tef-
sirinde gegti.

(114 Puperest Arap'lar, lÄ1, Uzä, Menät gibi
digi olarak vasrflandrnlan putlara da tapryorlardr.
Cähiliyye devrinde Arap kabilelednden her birinin
bir özel putu da vardr ve o put igin: "Filan kabilenin
digisl diyorlardr. Bir de, o putperest Arap'lar, putlar
igin:' Allah' rn kzlari' diyorlardr. O Arap'lar, putlanna
gegiüi ziynetler tiakryorlar ve onlarr kadrn geklinde
süslüyorlard.

Di§er bir g)rüge göre ise, burada digilerden maksat,
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melekledir. Qünkü onlar, melekler igin: 'Allah'rn
kzlarf diyorlardr.

(119) Allah'rn yarattr§r srlreüeri, vasrflan de§istir-
mek; hadislerde, Allah'rn dinini kffirle de§igtirmek,
haramr heläl veya heläli haram saymak, gügleri ve
organlan megru olmayan neßiaaulan tatmin igin
kullanmak, köleled hadrmlagrrmak, vücutta dövme
yapürmak, normal olan digleri incelttirmek, homo-
seksüellik, sevicilik yapmak gibifrtrata uygun olma-
yan eylemlerle agklanmaktaür.

N|SA SÜRES|
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122.O kimselerki, (Tevhid imanrile) iman
edip de, saalih (islam'rn emriolan) faydah
igler yaptrlar, Biz, onlarr da, altlanndan lr-
maklar akan cennetlere koyaca§rz. Onlar
orada sonsuza dek kalacaklardtr. Allah,
bunu gergek olarak vaat etmigtir. Talen
Allah'tan daha do§ru sozlü kim olabilir!

123. Gergek, sizin kuruntulannrza göre
de§il, Kitap Ehli'nin kuruntulanna göre
de de§ildir. Her kim, bir kötülük igleyecek
olursa, onunla cezalandtnltr. O, Allah'tian
bagka ne bir dost, ne de bir yardtmct da
bulamayacaktrr.

124. Erkek olsun, kadrn olsun, her kim de,
mü'min otarak saalih (islam'rn emri olan)
faydah igler yapacak olursa, igte onlar
cennete gireceklerdir ve onlara zerre |<a-

dar haksrzh k edilmeyecektir.

125. iyilik yaparak kendini Allah'a teslim
eden ve ibrahim'in Tevhid (Allah'l birleyi-

Cüz:5

ci) dinine uyan kimseden, din bakrmrndan
daha güzelkim olabilir!Allah da, ibrahim'i
dost edinmigtir.

126. §u göklerde de, bu yerde de ne var-
sa, hepsi Allah'rndrr ve Allah ezelden beri
her geyi (ilmi ve kudretiyle) kugatmrgür.

127.l(adnlar hakkrnda da senden fetva
istiyorlar. De ki; onlar hakkrndaki fetvayr
Allah veriyor ve yazrlmr$ olan miras hak-
knr kendilerine vermeyip de, nil«ählamak
istedi§iniz yetim krzlar, garesiz gocuklar
konusunda Kufan'da size okunan äyetler
veriyor ve Allah, yetimlere kaqr hakka-
niyetle davranmanrzr emrediyor. Hayr
olarak da her ne yapacak olursanrz, igte
Allah onu gergekten pekiyi bilmektedir.

(123) Ey Müslüman'lar! Allah'rn vaat ettigi
mükäfatlara, ne sizin kuruntulannrzla, ne de Yahu-
di'lerin ve Hrristiyan'lann kuruntulany'la erigilmez;
onlara ancak gergek iman ve iyi amellerle erigilir.
Yahut ey mügrikler! Sizin kuruntulannrz da ger-
gek de§il, Yahudi'ler ile Hrristiyan'lann kuruntularr
da gergek de§ildir. Qünkü mügrikler, Ku/an'da
anlatrlan cennet ve cehennemi inkär ediyorlarü.
Yahudi'ler ile Hrristiyan'lar da, kendilerinden bagka
kimsenin cennete girmeyece§ini söylüyorlardt. (Ba-
kara:111) Ayrrca Yahudi'ler, cehennem ateginin,
ancak sayh günlerde kendilerine dokunaca§tnt
soylüyorlardr. (Bakara:80)

ruisAsünesi
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128. E§er bir kadrn da, (yaghhk, hastiahk,
krsrrtk gibi bir sebepten dolay) kocasr-
nrn gegimsizli§inden veya kendisinden
yüz gevirmesinden endige edecek olursa,
(mehir, yatak nöbeti gibi bazr haklanndan
vazgegmek üzere) aralannda sulh yap-
malannda bir sakrnca yoktur. Bu sulh ise,
(gegimsiz beraberlikten, aynhktan) daha
hayrrlrdrr. Zaten nefislerin yaratrhgrnda
kskangkk vardrr. (Onun igin bu durumda
bile, kadrn, kocasrnr baSka kadrnla pay-
lagmak istemez; erkek de, bu durumdaki
kansrnrn bile bagkaslyla evlenmesini iste-
mez.) Yine de e§er bu kadrnlarla iyi ge-
ginir ve onlara haksrzhk yapmaktan (ge-
gimsizlikten, onlardan yüz gevirmekten)
sakrnacak olursanrz, biliniz ki, Allah, ger-
gekten ezelden beri sizin yaptrklarrnrzdan
hakkryla haberdardrr.

129. Siz ne kadar özen gösterecek olsa-
ntz da, kadrnlar arasrnda (sevgide) adaleti

tam olarak sa§layamayacaksrnrz. Ancak
evli oldu§unuz kadrnlardan birine fazla
meyledip de, di§erini boglukta brrakma-
yrn. Yine de e§er bozdu§unuz adaletidü-
zeltip de, gelecekte adaletsizlikten sakna-
cak olursanrz, biliniz ki, Allah ezelden beri
öafü/dur (gok ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

130. Bununla beraber e§er egler, bir-
birlerinden aynlacak olurlarsa, Allah
onlardan her birini genig lütfuyla müs-
ta§ni klar (bagka bir eg nasip eder). Za-
ten Allah ezelden beri Väsi'di(!ütfu gok
genigtir), Haki'm'dir(bütün igleri hikmetlidir).

131. §u göklerde de, bu yerde de ne var-
sa hepsi yalnrz Allah'rndrr. Ant olsun ki,
sizden önce kendilerine Kitap verilenlere
de, size de Allah'a kargr ayknhklardan
saknmayr tavsiye (emir) etmigizdir. E§er
yine de tavsiye ettiklerimizi inkär edecek
olursanrz, biliniz ki, gu göklerde ve bu yer-
de ne varsa hepsiyalnrz Allah'tndrr. Talen
Allah ezelden beri Öaniyy'dir (higbir geye
muhtag de§ildir), Hamid'dir (bütün övgüler
Kendisine äittir).

132. $u göklerde de, bu yerde de ne var-
sa hepsi yalntz Allah'rndrr. Vekil (gahit)
olarak da Allah yeter.

13it. Ey insanlar! Allah dileyecek olursa,
sizi ortadan kaldrrrr ve yerinize bagkala-
nnr getirir. Zaten Allah ezelden beri buna
l(adi/dir (Kaadirdir).

134. Her kim de, dünya nimeti isteyecek
olursa, bilsin ki, bu dünya nimetide, öbür
dünya nimeti de Allah katrndadrr. Zalen
Allah ezelden beri Semi'dir (her geyi pe-
kiyi igitendir), Basir'dir (her geyi pekiyi gö-
rendir).
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135. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Her zaman adaleti ayakta tutma-
ya gahgrn. Kendiniz veyahut ana-babanz
ve akrabanrz aleyhinde olsa bile, Allah
igin hakka gahitlik edenler olun. Aleyhin-
de (yahut haklarrnda) gahitlik edece§iniz
kimse, zengin de olsa, fakir de olsa, biliniz
ki, (himaye igin) her.ikisine de Allah siz-
den daha yakndrr. Oyleyse duygulannt-
za uyup adaletten sasmayln. E§er yine

de gahitlikte dilinizi e§ip bükecek veya
gahitlikten kagrnacak olursantz, biliniz ki,

Allah, ezelden beri sizin yapttklannzdan
gergekten hakkryla haberdardtr.

136. Ey (Ievhid imanr ile )iman etmig
olanlar! Allah'a, Onun Elgisi'ne, Elgisi'ne
tedrici olarak indirdi§i Kitaba (Kufan'a)
ve daha önce indirdi§i Kitaba (Kitaplara)
iman etmekte sebat ediniz. Her kim de,

Allah'r (ortaksrz birli§ini), meleklerini, Ki-

tiaplannr, Onun Elgilerinive ähiret gününü

inl«är edecek olursa, artk o, gergekten

haktan uzak bir sapknh§a dügmügtür.

137. $üphesiz o kimseler ki, önce iman
ettiler, sonra küfre dügtüler, sonra yine
iman ettiler, sonra yine küfre dügtüler,
sonra ktifürlerini arttlrdrlar, Allah onlart
ba§rglayacakve onlan do§ru yola iletecek
de§ildir.

138. O münafrklara, kendileri igin gergek-

ten pek acrkh bir azap oldu§unu müidele!

139. O münafrklar ki, mü'minlerden bag-
ka käfirleri de dost ediniyorlar. Yoksa o
käfirlerin yanrnda izzet (geref ve üstünlük)
mi arryorlar? Bilsinler ki, bütün izzel, Al-
lah'rndrr.

1t10. Allah, size Kudan'da gunu da indir-
migtir: Allah'tn äyetlerinin inkär edildi§ini
ve alay konusu yaptHt§tnt igitti§iniz za-
man, o güruh, bagl«a bir söze (konuya)

dalmadrkga (gegmedikge), saktn, siz
onlarla beraber oturmaytn; yoksa siz de
onlar gibiolursunuz. §üphesiz A!!ah, mü-
nafrklar ile käfirlerin hepsini cehennemde
toplayacakttr.

(136) Bu hitap, büüin Müslüman'lar igindir.

Ayette, daha önce indirilen Kitap'tan rnaksat, bü-
tün semävi Kitaplardtr. Nitekim Bal<ara: 285. lle
Tahrim: 12. gibi äyetlerde kütüb (kitapla| geklinde
go§ul olarak zikredilmektedir.

Di§er bir gönige göre bu äyetteki hitap, Yahu-

di asrlh mü'minler igindir. Qünkü riväyet olunuyor
ki, Abdullah bin Selam ile di§er baz Yahudi astllt

Müslüman'lar, Peygambeiimize (S.) gelip demig-
ler ki: "Biz, sana, senin Kitabrna, Musa'ya, Tevrata
ve Uzeyle iman ediyoruz; ancak bunun dtgtndaki
Kitaplarr ve peygamberleri kabul etmiyoruz." l$e
bunun üzerine bu äyet inmig ve Abdullah bin Selam
ile beraberindeki gahrslar da, semävi Kitaplann ve
peygambederin hepsine iman etmigler.

(137) Bir görüge gör bunlar Yahudi'lerdir. Qünkü
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onlar, önce Hz. Musa'ya iman ettiler; sonra buza-
§rya tapmakla käfir oldular; sonra Hz. Musa, Tur
Da§rndan onlann yanrna dönünce yine iman ettF
ler; sonra Hz. isa'yr inkär etrnekle yine käfir oldular;
sonra da Peygambeiimizi inl«är etmekle küfürledni
artilrdrlar.

Di§er bir gönige göre bunlar, irtidatlarr (islam dinin-
den gkmalan) tekernir eden, küfrirde tsrar eden ve
kä'fürde daha da ilerigiden bir kavim idi.

(139) Münafrklar göyle diyorlardr: Nasrl olsa
Muhammed'in igi baganya ulagamaz; onun igin siz,
Yahudi'leri dost edinmeye bakrn!
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141. O münafrklar öyle kimselerdir ki, sizi
gözleyip duruyorlar; sonra e§er Allah'tan
size bir fetih (zafer) gergeklegecek olursa:
"Biz sizinle beraber de§il miydik!" derler.
E§er bu käfirlere zaferden bir nasip ger-
geklegecek olursa, onlara da: "Biz size
kargr üstün durumda olup sizi öldüre-
bildi§imiz halde bunu yapmayrp da, sizi
mü'minlerden korumadrk mr!" derler. Arttk
kryamet günü Allah, arantzda hükmede-
cektir. Allah, bu mü'minlerin aleyhine o
l«äfirlere bir yol da asla vermeyecektir.

1 42. O münafrklar, gergekten Allah'r aldat-
maya gahgryorlar. Allah da, onlarrn aldat-
ma gayretlerinin sonuglannr kendilerine
gevirir. O münafrklat, namazakalkacaklan
zaman da, ügene, ügene kalkarlar; onlar
insanlara gösterig yaparlar ve Allah'l an-
cak pek azanarlan.

143. O münafrklar, iman ile küfür ara-
srnda bocalayp duranlardlr; onlar, ne
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käfirlerden yanadrr; ne de mü'minlerden
yanadrr. TalenAllah, bir kimseyi (akhnr ve
hür iradesinido§ru kullanmadr§r igin) sap-
krnhkta brraktr mr, artrk sen ona, hakka
giden bir yol asla bulamayacaksrn.

14.Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Siz, mü'minlerden bagka (mü'minlere
karyr) käfirleri dost edinmeyin. Bunu yap-
makla aleyhinizde Allah'a (münafrk oldu-

§unuza dair veyahut @za1yt gerektiren)
apagrk bir kuwetli delil mivermek istiyor-
sunuz?

145. §üphesiz münafrklar, o ategin (ce-
hennemin) en alt kaündadrr. Onlar igin

higbir yardrmcr da asla bulamayacaksrn.

146. Ancak o kimseler ki, tövbe ettiler,
kendilerini düzelttiler, Allah'rn dinine srm-
srkr sanldrlarve dinleriniAllah igin hälis krl-

drlar (dine candan ba§landrlar), igte onlar,
gergek mü'minlerle beraberdir. Allah da,
mü'minlere pek büyük bir mükäfat vere-
cektir.

147.E§er siz iman ve gükredecek olursa-
nrz, Allah, ne diye siztaabau§ratstn! Za-
ten Allah ezelden beri güknin mükäfatnt
veren ve her geyi pekiyi bilendir.

(ltlil) Münafrklar, yalnrz dilledyle Allah't anarlar.
Yalnrz dil ile anmak ise, kalben anmaya göre pek

az saylrr. Yahut münaftklar, Allah't pek az hattrlar-
lar. Yahut münafrklar pek aznamaz ktlarlar. Qünkü
onlar, yalnz, insanlara gösterig igin namaz ktlarlar.

Yahut münafrklar, namazda yalnz, tekbir altrken ve
selam verirken Allah'r anarlar.

(147) O takdirde Allah, size ne diye azap etsin! Hü-
kümdarlarda oldu§u gibi hägä, sizden öfl<esini mi
grkaracak! Sizden intikam mt alacak! Bir menfaat
mi sa§layacak! Bir zarar mt önlemig olacak!
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1t18. Allah, girkin sözün agrkga söylen-
mesini sevmez; me§erki kendisine zul-
medilmig biri söylemig ola. (Onun, zalime
beddua etmesinde ve zulmünü bagkaslna
anlatmasrnda günah yoktur.) Zaten Allah
ezelden beri Semfdir (her geyi pekiyi igi-
tendir), Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

149. Siz, bir hayrr agrktan agt§a igleye-
cek olursanrz veyahut onu gizli tutacak
olursanrz veyahut da bir kötülüÖü ba§q-
layacak olursantz, biliniz ki, Allah ezelden
beri gergekten Afuvr/dur (gok ba§qlaytct-
drr), Kadfr'dir (her geye muktadirdir). (Al-
Iah, intikam almaya gäyet muktedir iken,
günahkärlar hakknda gok ba§tglayctdtr.
O halde siz de, muktedir iken ba§tglayct
olun.)

150. §üphesiz o kimseler ki, Allah ve
Elgilerini (peygamberlerini) inl«är ederler;
Allah ile Elgilerinin arasrnr aytrmak isterler
de: "Peygamberlerin kimine iman, kimini

Cüz:6
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de inl«är ederi/'derlerve bu ikisi (iman ile
küfür) arasrnda bir yo! tutmak isterler,

151. igte onlar gergekten l«äfirlerin ta ken-
dileridir. Biz de, l«äfirler igin rezil-rüsva edi-
ci bir azap hazrrlamrgrzdrr.

152. O kimseler ki, Allah'a ve Elgilerine
iman ettiler ve peygamberlerden birini
di§erlerinden ayrrmadrlar, igte Allah böy-
lelerinin mükäfatlannr verecektir. Zalen
Allah ezelden beriÖafü/dur (gok ba§rgla-
yrcrdr r), Rahim'dir (gok esirgeyicidir).

153. O Kitap Ehli (Yahudi'lerin bilginleri),
senin kendilerine gökten (istedikleri ev-
safta) bir kitap indirmeni isterler. igte on-
lar (aynr kafada olan atalan) gergekten
Musa'dan daha büyü§ünü istemiglerdi
de: 'Allah'r bize apagrk göste/'demiglerdi.
Derken zulümleri (inatgl tutumlan) sebe-
biyle onlan yrldrnm garpmrstr. Sonra ken-
dilerine gelen bunca apagrk delillerin ar-
drndan o buza§ryrtann edinmiglerdi. Yine
de Biz, onlann bu günahlannt affetmigtik
ve Musa'ya apagrk büyük bir yetki ( tövbe-
lerinin geklini belirleme yetkisini) vermigtik.

154. Kendilednden kesin söz almak igin
de o Tü/u (Sina Da§rnr) üzerlerine kal-
drrmrgtrk. (Yahut Sina Da§rnrn dibinde
onlardan kesin söz almrgtrk.) Aynca onla-
ra: "O kaprdan (Kudüs kaprsrndan) secde
ederek (e§ilme secdesi yaparak) girin!"
demigtik. Yine onlara: "Cumartesi yasa§r-
nr gi§nemeyin!" demigtik. Biz bu konuda
kendilerinden a§rr, sa§lam bir söz de al-
mrgtrk.

(1 52) Yahudi'ler: "Biz, Musa'ya, Tevrata ve Uzeyf e
iman ederiz; bunlardan bagka bir geye iman etme-
yiZ'demiglerdi.

(153) Yahudi'lerin bilginleri, Peygamber'imize:
"E§er sen gergekten peygamber isen, Musa gibi,
sen de gökten toptan bir kitap getii'demiglerdi.

Di§er bir gonige göre ise onlar: 'E§er sen gergek-
ten peygamber isen, sen de, Tevrat gibi levhalar
üzerine semavi yaz ile yazlmq bir kitap geti/' ,

yahut 'Gökten inerken görece§imiz bir kihp geti/'
, yahut "Bizim hazr bulundu§umuz bir mecliste,
peygamberoldu§una dair bir kitap getif demigledi.

(154) Bu kapdan maksat, Kudüs kapsdrr. Yahut
Eriha kenti kapsrdrr. Yahut äyetteki El-Bab kelime-
si, 'b kapf anlamrnda olmayp bir kasabanrn adrdrr.

Yahut bu kag, namazda yöneldikleri Kudüs'teki
Kubbetu's Sahre'nin kapsrdrr.



17'l

'i:..: i t'rati ; ir -i\ b f i';; q'# 4
e &a; a,';i 5.'* a fe.it f *
e ci.';.'; * ei ; e *; Ary I f' k i. tt

;-i i: <'ojtiu('t eii @ c.,rr,

Lqt$ t* b t i ü'+ *,{ 4 s;i'}.t 5,ir

$, |'Äti:G 2'.J;r'nt'ä. ü. gl q;:iü CiWt

7; S ü;#$ as.:q;i ;itj @ c+-
trl,'i afi ;4 jU 9,"", #&';'i<- g4 ii- i
+t,F:;i*ij,ari**#cF
i $i Aiiii E t fi It' fi'sr i *i'' @'#
y# @ Qiür:;'e.i"-ii -e'*;t;,j!Ür'..16r

:4ly j;1 t4 3;{o;i# r''& t,; i4L='$t

iis'lr {:ii5t t ;ri3r ia"j,t' A:}, b lii tt
@ W 6;g!; a)i;1 ;:t t ;tv y)i'h ii6

155. igte onlann, verdikleri kesin sözden
dönmelerinden, Allah'tn äyetledni inl«är

etmelerinden, peygamberleri hakstz yere

öldürmelerinden ve: "Bizim kalplerimiz
(bize yaptr§rn ga§nya) kltfltdtr (kapalt-

drr)" demelerinden dolay onlan länetledik
(baglarrna o belalarr getirdik). Haytr, kü-

fürlerinden dolayr Allah, onlartn kalplerini
(sanki) mühürlemigtir. Onun igin pek azl
müstesna, onlar iman etmezler (Yahut on-
lar ancak pek az gergeklere iman ederler
ki, o iman da gegersizdir).

156. Bir de, küfürleri ve Meryem'e karql
pek büyük bir bühtan olan sözleri sebe-
biyle onlarr länetledik (baglanna o belalart
getirdik).

157. Bir de: "Biz, Allah'tn Elgisi Meryem
o§lu isa'yr öldürdüK' demeleri sebebiyle
onlan länetledik (baglanna türlü belalar
geldi). Oysaki onlar, isa'yr öldürmediler;
asmadrlar da; ancak o (öldürdükleri ga-

Cüz:6

hrs), onlara isa'ya benzer gösterildi .(Ya-
hut öldünilen olmadt§t halde yaylan asrl-
srz bir haberle olay böyle santldr.) §üphe-
siz o kimseler ki, isa'ntn äklbeti hakkrnda
ihtilafa dügtüler, kendileri de gergekten

büyük bir güphe igindedider; onlann o ko-
nuda zanna uymak dtglnda higbir bilgileri
yoktur. Zaten onlar, kesinlikle lsayl öldür-
mediler.

158. Hayr, Allah, isa'yr Kendikailnayük-
seltti. Zaten Allah ezelden bed Aztz'dir
(yegäne galiptir), Hakim'dir ( bütün igleri

hikmet üzerine bina edendir).

159. Hig güphesiz Kitap Ehli'nden, ölme-
den önce (cehennemdeki yerini görünce
veyahut isa, ähir zamanda kendisi veya
temsil etti§igergek din anlaygt geri gelin-
ce,) isa'ya (onun da, di§er peygamberler
gibisadece Allah'tn kulu ve Elgisioldu§u-
na) iman etmeyecek hig kimse de yoktur.

Kryamet günü de lsa, onlann aleyhinde
(Yahudi'lerin, kendisini yalanladlklanna,
Hrristiyan'lann da kendisine Allah'ln o§lu
dediklerine) gahit olacakt r.

160. igte yaptrklan zulümler ve birgok in-

sanr Allah yolundan ahkoymalart sebebiy-
le, önceleri kendilerine heläl olan bir taktm
güzel, temiz nesneleri Yahudi'lere haram
klmrgrzdrr.

161. Bir de, yasaklandrklan halde riba
(faiz) almalan ve hakstz yollarla insanlann
mallannr yemeleri yüzünden onlarl türlü

belalara u§rattrk. Onlardan l€fir olarak
ölecekler igin can yaktcl bir azap da ha-

zrrlamrgrzdrr.

162. Ancak onlardan (Yahudi'lerden)
ilimde sa§lam bilgilere sahip olanlar ile

Müslüman mü'minler, sana indirilene de,

senden önce indirilenlere de iman ederler;

onlar layrkryla namaz klarlar; zekät verir-
ler; Allah'a ve ährret gününe de hakktyla

HisAsünesi
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iman ederler. igte Biz, onlara pek büyük
bir mül€fat verec€üiz.

(155) Riväyet olunuyor ki, Yahudi'ler Davud Pey-
gamber (S.) zamanrnda Cumartesi yasa§rnr ihlal
ettiler; bu yüzden de länetlendiler; beden veya ruh
olarak maymunlara döndüüldüler. Onlar, Kuian
veya kendi Kitiaplannrn äyetlerini de inkär ettiler;
Zekenyya ile Yahya (S.) gibi peygamberleri de
haksz yere öldürdüler ve: "lGlplerimiz krlfhdrr;
cibilliyetimizde bulunan bir perde ile örtülüdür;
Muhammed'in getirdikleri kalbimize ulagmaZ' dedi-
ler de, bu yüzden o äklbetlere u§radrlar.

(156) Bir dväyete gore, Yahudi'lerden bir takrm in-
sanlar, Hz. lsa (S.) ile annesi hakkrnda kötü srizler
(gayri megru yoldan gocuk do§urdu§unu) $yledi-
ler. Hz. lsa da, onlara beddua etti; Allah da, o insan-
lan beden veya ruh olarak maymunlarve domuzlar
gekline soktu. Nihäyet Yahudi'ler, Hz. isa'yr öldür-
meye karar verdiler. Hz. isa, Havarilerine: "Hangi-
niz bana benzetilmeye, benim yerimde asrlmaya
ve @nnete girmeye razt olur?" dedi. iglerinden biri
buna razr oldu§unu söyledi. Allah da, o Havariyi
Hz. lsa'ya benzettirdi ve o Havaril Hz. isa diye
asrldr. Di§er bir riväyete göre, Havarilerden biri,
Hz. lsa'ya kargr münafrklrk edip onu arayanlan Hz.
lsa'nrn bulundu§u odaya götürdü ve önce kendisi
igeri gidnce, Hz. isa, semaya kaldrrrldr; kendisi ise
Hz. isa'ya benzetildi ve götürrjlüp asrldr. Bir di§er
riväyete göre, Yahudi'ler, Hz. isa'yr öldürmeye kal-
krgrp da, Allah (C.), onu sernaya kaldrrrnca, Yahudi
ileri gelenleri, halk arasrnda karrgrkhk grkmasrndan
endige ettiler ve bunu onlemek igin bir adamr hal-
ka isa diye takdim ettiler ve onu astrlar. Sonra bazr
Yahudi'len "isa, bir yalancr idi, biz de onu kesinlikle
öldürdüK' dediler; di§erled ise tereddüde dügüter:
Bir ksmr: "E§er öldünilen isa ise, pekiyi, bizim ada-
mrmrz nerede?" dediler; bir krsmr da: 'Yüzü, isa'nrn
ytizü, bedeni ise, adamrmrzrn bedeni" dediler; Hz.
isa'dan, Allah'rn, kendisini semaya kaldrracasrnr
dylmug olanlar ise: "isa, gergekten semaya kaldr-
nldi'dediler; bazlan da; "isa, insan olarak asldr;
ruh olarak da, Allah katrna yükseltildi' dediler.
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163. Ey Muhammed! §üphesiz Biz,
Nuh'a ve ondan sonraki peygamberle-
re vahyettiüimiz gibi, sana da vahyettik.
Biz ibrahim'e, ismait'e, ishak'a, Yakub'a,
onun o torunlanna (peygamberlere),
isa'ya, Eyyüb'a, Yünus'a, Härun'a ve
Süleyman'a da vahyetmigtik; Davud'a da
Biz,Zebfifuvermistik.

1O4. Bundan önce olaylannl sana anlat-
tr§rmrz nice peygamberler de gönder-
migizdir; olaylannt sana anlatmadr§lmrz
nice peygamberler de göndermigizdir. Al-
lah, (vahyin en yüksek mertebesi otarak)
Musa ile de vasltasrz olarak kelime, keli-
me konu§mugtur.

165. Bu peygamberlerin hepsini müjde-
leyici ve uyanct olarak gönderdik ki, bu
peygamberler geldikten sonra insanlann
Allah'a kaqr haklr bir delili (mazereti) ol-
masrn. Talen Allah ezelden beri Puiz'dir
(yegäne galiptir), Haki'm'dir (bütün iglerin-
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de hikmet bulunandrr).

166. Ancak (onlann inkänna kargt) sana
indirdi§ini Kendi ilmiyle indirdi§ine Allah
da gahitlik eder; melekler de gahitlik eder-
ler. §ahit olarak da Allah yeter.

167. $üphesiz o kimseler ki, küfre saplan-
mrglar ve Allah yolundan alkoymaya ga-

hgmrglar, onlar gergekten hal<tan uzak bir
sapkrnh§a dügmüglerdir.

168. §üphesiz o kimseler ki, küfre saplan-
mtglar ve zulmetmigler, Allah onlan ba-

§rglayacak de§ildir; onlarr do§ru yola da
iletecek de§ildir.

169. Allah onlara cehennem yolunu gös-
terecektir. Onlar sonsuza dek orada ka-
lacaklardrr. igte bu da, Allah igin hep pek
kolay olmugtur ( olacaktrr).

170. Ey insanlar! Bu Elgi (Muhammed),
Rabb'inizden size hakkr getirmigtir. Oyley-
se kendiiyili§iniz igin ona iman edin. Yine
de e§er inl<är edecek olursantz, biliniz ki,

9u göklerde ve bu yerde ne varsa hepsi
Allah'rndrr. Allah ise, ezelden beriAlim'dir
(her geyi pekiyi bilendir), Hakim'dir (bütün
iglerini hikmetler üzerine kurandtr).
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171. Ey Kitap Ehli! Dininizde tagknltk et-
meyin ve Allah hakkrnda yalnz gergegi

soyleyin. Meryem o§lu isa Mesih, sade-
ce Allah'rn Elgisidir; o, Allah'tn, Meryem'e
ulagtrrdr§r "Kün (ol)!" emrinin eseri ve
Allah'tan gelme bir ruh sahibidir. Öyby-
se Allah'a ve Onun Elgilerine (gere§i gibi)

iman edin ve: 'Tann ügtür (Allah, lsa ve
annesi/h4äide:l16. Yahut baba, O§ul,
Ruhu'l Kudüs) demeyin. Kendi iyili§iniz
igin buna son verin. Qünkü Allah, tek olan
Tanndrr. O, gocu§u olmaktan münezzeh-
tir. $u göklerde ve bu yerde ne varsa hep-
siyalnrz Onundur. Vekil (gahit, koruyucu)
olarak da Allah yeter. (Allah'tn o§lu olma-
sr, babasrna vekil olmast igindir. Oysaki
Allah'rn buna ihtiyacr yoktur.)

172. Mesih de, Allah'a gok yaktn
(mukarrebün) melekler de, Allah'a kul

olmal<tan asla kagrnmazlar. Her kim de,
Allah'a kul olmaktan kaglnacak ve büyük-

r.risAsÜnesi Cüz:6



Cüz:6

lüktaslayacakolursa, bilsin ki, Allah, onla-
nn hepsini huzurunda toplayacakür.

173. Ancak o kimseler ki, iman ettiler ve
saalih (islam'a uygun) igler yaptrlar, igte
Allah da onlann mükäfatlannt verecek,
hem de onlara Kendi lüüunden daha faz-
lasrnr bahgedecektir. O kimselerki, Allah'a
kul olmal<tan kagrndrlar ve büyüklük tasla-
drlar, igte Allah, onlan da pek can yakrcr
bir azaba u§ ratiacaktt r. On lar, kend i le ri igi n
Allah'tian bagka bir dost (koruyucu) ve bir
yardrmo da bulamayacaklardrr.

174. Ey insanlar! Do§rusu Rabb'inizden
size bir burhan (kesin delil, Peygamber,
mucizeler) gelmigtir ve size apagrk bir nur
indirmigizdir.

175. igte o kimseler ki, Allah'a (hakkryla)
iman ettiler ve Onun dinine slmsrk sanl-
drlar, Allah da buna kargthk onlan Kendin-
den bir rahmet ve lütfa mazhar krlacak ve
onlan Kendine giden dosdo§ru yola ilete-
cektir.

(171) Mesih, Hz. isa'ya geref igin verilmig bir lakap
tr. Bu kelimenin ibranice ash, mübarek anlamrnda
olan Megihadrr. isa kelimesi de, i9ü kelimesinin
Arapgalagt nlmq geklidir.

Hz. isa'nrn, Allah'tran (C.) bir ruh olmasr göyle agrk-
lanmrgtrr: Ruh, melek Cebräil'in, Hz. Meryem'in
gömle§ine rif ürmesidir.

Hz. isa, ölülere hayat verdi§i igin Ruh olarak vasf-
landrnlmrgrr.

Hz. isa, kalplere hayat verdi§i igin bu vasfr almrgür.

insanlar, bir geyi son derece temiz olarak vasrflan-
drrmak istedikleri zamani "Bu, gergekten ruhtur,'
derler.

(172) Riväyet olunuyor ki, Medine'ye gelen Necran
Hrristiyan heyeti, Peygambeiimize:

- Sen nigin bizim adamrmrzr kügük gösteriyorsun?
dediler. Peygamber'imiz de:

174

- Sizin adamrnrz da kim? dedi. Onlarda:

-isa igin söylüyoruz! dediler. Peygambe/imiz de:

-Ben, isa igin ne dedim ki? diye sordu. Onlar da:

- Sen, ona Allah'rn kulu diyorsun! dediler. Peygam-
be/imiz de:

- Allah'rn kulu olmast bir noksanhk de§il ki! dedi.
Onlarda:

- Hayrr, bir noksanhktr! dediler. igte bunun üzerine
bu äyet indi.

N|SASÜRES|
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176. Ey Muhammed! (Müslüman'lar,)
senden, ana-babast ve gocuklart bulun-
mayan bir kimsenin mirast hakknda fetva
isterler. De ki:'Allah, size ana-babast ve
gocu§u bulunmayan bir kimsenin mirasl
hakkrnda hükmünü goyle agtklar: Baba-
srz, gocuksuz olarak ölen bir erke§in, bir
tek krz kardegivarsa, terikenin yanst o ktz
kardeginindir. Erkek kardeg de, gocuksuz
olarak ölen krz kardegine varis olur. (Mi-

rasrn tamamrnr altr. E§er ölen ktz karde-
ginin o§lu varsa, erkek kardegi miras ala-
maz. E§er ölen klz kardeginin klzt varsa,
erkek kardeg, ölenin kzlnln hissesinden
artan mirasr ahr.) Ama e§er ana-babastz
ve gocuksuz olarak ölenin iki ktz kardegi
varsa, o zaman mirastn ügte ikisi onlarln
olur. Varis kardegler, erkekler ve kadlnlar
olduklarr takdirde ise, bir ekek kardeg, iki

krz kardegin payr kadar miras altr. Yanhg
yapmamanrz igin Allah bunlan size agtk-
lryor. Zaten Allah, her geyi pekiyi bilendir.

Cüz:6

(176) Riväyet olunuyor ki, Cabir bin Abdullah, a§rr
hasta iken Peygambe/imiz (S.), onu ziyarete git-
mig, o zaman kendisi, Peygambe/imize: "Ben,
keläle (ana-babasr ve gocuklan olmayan) bir kim-
seyim; benim mirasrm kime kalacak?" diye sormug;
ige bunun üzerine bu äyet inmig.

Hüküm bildiren äyetlerden, en son inmig olan äyetin
bu oldu§u riväyet edilmektedir.

uAioe süResi: s
Bu süre, Medine'de inmig olan süreler iginde begin-
ci süre olarak inmi§; 120 äyettir. Sürenin'l 12- 115.

äyetlerinde, Hz. isa'nrn mucizesi olarak gökten in-

dirilmig olan Mäide (sofra) anlattldt§t igin sürcye bu
isim verilmigir.

e isi, i r-LAHi n nau nrtAu i n nax inrt

1. Ey fievhid imant ile) iman etmig olan-
lar! Akitlerinizi (Allah'a ve insanlara ver-
di§iniz ahitleri, sözlegmelerin gereklerini)
yerine getiriniz.(Hacc ve Umre igin) ih-
ramda iken avlanmay heläl saymakstztn,
size (3.äyette) okunacaklar dlgtnda kalan
toynakh halruanlar size heläl klltnmtgtlr.

Qünkü Allah (helälve haramda) kesinlikle
diledi§ine hükmeder.

2. Ey fievhid imant ile) iman etmig olan-
lar! Allah'rn koydu§u dini giarlara (nigane-

lere, Hacc ibadetlerine, dini vecibelere)
haram aya (Hacc aylanna), (Kä'be'ye
hediye olarak sevkedilen) Hacc kurban-
hklanna, (onlara igaret olarak taklan)
gerdanhklara (özellikle gerdanltklt kur-
banlklara), Rabb'lerinin lütuf ve nzastnt
dilemek üzere Beytü'l Haram'a (Kä'be'ye)
yönelmig olan kimselere kargl saktn, say-
grsrzhk etmeyin. lhramdan gtknca da, av-
lanabilirsiniz. Mescid-i Haram'a girmenizi
engelledikleri igin bir topluma duydu§unuz
öfke de, sakn, sizi onlara kaqt saldtnya
sevk etmesin. Hem de, iyilik ve Allah'a

ttisAsÜnesi
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kargr tal«väyr gözetmek üzerinde yardlm-
lagrn; günah ve dügmanhk üzerinde ise
yardrmlasmayrn. Allah'tian (Onun buyruk-
lanna kargr gelmekten) da saknrn; günkü
Allah'rn cezasr gergekten pek getindir.

(2) Burada giarlar, Mikat (Hae ve umre igin ihrama
girme mekänr ), §eytan Taslama, Tavaf ve Sa'y
mekänlan gibi Hacc ibadetlerinin ifa edildi§i yer-
lerdir. lhram, Tavaf, Sa'y, Trrag olma ve ihramdan
gkma, kurban kesme gibi Haccrn özel ibadetleri,
anrlan mel«änlara ba§h olarak tespit edilmistir.

176
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O. Ötmtig hayrrran eti, akan kan, domuz
eti, Allah'tian bagkas adrna kesilmig (bo-

§azlanrrken Allah'rn adtyerine, bir putun,
bäil| tannnrn veya her hangi bir geyin adr
anrlmq), bo§ulmug, (sopa, tag vs. ile bir
taraf rna) vurularak öldünilmüg, yüksekten
dügerek ölmüg, baSka bir hayrrran tara-
frndan boynuzlanarak (süsülerek) ölmüg,
canavar (yrtro) hayruanlann (yemek igin)
pargalayrp da, daha canr gtkmadan kese-
medi§iniz, dikili taglar (Kä'be'nin etrafln-
daki taglar, putlar,) üzerine kesilmig hay-
vanlar ve fal oklanyla krsmet aramantz
size haram krhnmlgilr. igte bunlarr yapma-
mak, Allah'ln buyru§unun drgrna grkmak-
trr. Bugün käfirler, sizin dininizden (dininizi
yrkmaktian, sizi dininizden döndürmekten)
umutsuzlu§a dügmüglerdir. Artrk onlardan
korkmayrn; yalntz Benden korkun. Bugün
(zaferlerle, bütün dinlerden üstün krlmak-
la, dininizin inang, ibadet ve begerf iligki-
lerin ana kurallannr ve igtihat kanunlannr
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bildirmekle) sizin igin dininizi kemäle erdir-
dim; (Mekke fethiyle, Cähilirye kulelerini
yrkmakla) üzerinizdeki nimetimi tiamam-
ladrm ve sizin igin din olarak islam't seg-
tim. Artrk her kim, aghktan zor durumda
kalacak olursa, bir günaha meyletmeden
(agh§r giderme miktannr agmadan) bu ha-
ram klrnmrg olan etlerden yiyebilir. Qünkü
Allah gergekten Gafü/dur (gok ba§rglay-
crdr r), Rahim'dir (gok merhametlidir).

4. Ey Muhamrned! Kendilerine nelerin
helal klhndr§rnr sana sorarlar; sen de ki:

Britün hog, temiz nesneler size heläl kthn-
mrg; Allah'rn size ö§retti§inden ö§reterek
yetigtirdi§iniz avel' hayvanlann tuttuklan
da size heläl krlnmrgtrr. igte bu ha1ruan-

lann tuttuklannr yiyiniz ve (ha1ruant ava
salarken ve tuttuklanndan canh olarak
yetigip de keseken) üzerine Allah'tn adlnt
anrn. Allah'tian (Onun azabtndan) sakntn.

Qünkü Allah, gergekten hesabt pek gabuk
görendir.

5. Bugün hog, temiz nesneler size he!äl
krhnmrgtrr. Kendilerine Kitap verilmig olan-
larrn (Yahudi'lerin ve Hlristiyan'lann) yi-
yecekleri (kestikleri hayvanlar ve islam'tn
haram saymadr§r di§er yemekleri) de
size heläldir; sizin yiyecekleriniz de on-
lara heläldir. Mü'minelerden hür ve iffetli
kadrnlar ile sizden önce kendilerine Kitap
verilmig olan hürve iffetli kadtnlarda, agtk-
tian zina etmeyerek ve gizli dost (meües)
tutmug olmayarak, namuslu bir gekilde

(evlenip), mehirlerini kendilerine verdi§iniz
takdirde size heläl klltnmtgttr. Her kim de,
(islam'rn hükümlerine) iman etmeyecek
olursa, igte onun ameli (ibadetleri) kesin-
likle boga gifni$ir. Ahntte de o, hüsrana
u§rayanlardan olacaktt r.

(3) Cähilirye devrinde l(ä'be'nin etrafinda dikili

adak taglarr vardr. Cähiliyye insanlan, bu traglar üze
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rinde kurban keser ve bunu ibadet sayartardr. i$e
bu süretle kesilmig hayvanlann eüeri de haramdtr.

Di§er bir gönige gore bu ta$lardan maksat, putlar-
drr.

Fal oklarryla krsmet aramak göyle yaptltrdt:

Cähiliyye insanlan, yapmak istedikleri bir ige bag-
lamadan önce, birinde:'Rabb'im, bana emretti" ve
di§erinde de: "Rabb'im, beni menetti" ve ügüncü-
sünde de: 'Öutt lUetirsizl" yaztlt olan üg oktan bi-
rini gekerlerdi. E§er emir yazrh olan ok gkarca, o
ige baglarlardr; men'yazrlt olan ok gkarca, o igten

uzak dururlardr; eöer Öufl grkarsa, gekmeye devam
ederlerdi.

Bir riväyete göre bu äyet, Vedä Haccl'nda Arefe
günü Peygambe/imiz (S.), Aralatta Cuma günü
it<indiden sonra Atba adh devesinin srftrnda Vakfe
yaparken inmigi. O anda deveye öyle bir a§trltk
gokmügü ki, hayuan, yere gokmek zorunda kal-
m§ü.

(5) Daha önce Af i imlän: 64. agrklamasnda belirtti-

§imiz gibi, Yahudi'lerin ve Hrristiyan'lann inanctnda
da $irk (Allah'a ortak kogma) vardtr. Ancak Kitap
Ehli'nin girki, puperesüerin girkinden ehvendir. Bu-
nunla beraber Nisä:31. 48. 116. Ayetlerde bildiril-

di§i üzere, gikin a§rn da, hafifi de asla affedilmez;
ancak cezahn farkh olur.

§u var ki, Yahudi'ler ve Htristiyan'lar da, hayvan
kesimlerinde Allah'rn adtndan baska bir gey zikret-
miyorlar. igte bundan dolay onlann kestikleri bize
helädir.
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6. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
larl Namaza kalkaca§lnrz zaman yüzleri-
nizi, dirseklere kadar ellerinizi ylkayrnrz;
baglannrzr mesh ediniz ve topuklara ka-
dar ayaklarrnrzl ykayrnrz. Aynca, e§er
cünüp iseniz, artrk boy aptestialarak iyice
temizlenin. Bir de, e§er hastia, ya da yol-
culuk halinde bulunursantz, ya da iginiz-
den biri aya§olundan gelmigse, ya da ka-
drnlara dokunmugsanrz da, bu hallerde su
bulamamrgsanrz, ige o zaman temiz bir
toprakla teyemmüm ediniz de, yüzünüzü
ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesh
ediniz. Allah size bir zorluk grkarmak iste-
mez; ancak sizi (maddi ve manevl) ter-
temiz klmak ve üzerinizdeki nimetini ta-
mamlamak ister. Umulur ki, gükredersiniz.

7. Allah'rn, üzerinizdeki nimetini (islam'l)
de, (siz Peygambe/e biat ederken): "igit-
tik ve itaat ettild' dedi§i n iz zaman, Allah' I n,
sizden aldr§r sa§lam ahdini de hatrrlayrn
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ve Allah'tian (Onun buyruklanna kargl gel-
mekten) saknrn. Qünkü güphesiz Allah,
gö§üslerin (kalplerin) igindekileri pekiyi
bilendir.

8. Ey (l-evhid imanr ile) iman etmig olanlar!
Allah igin her zaman hakkr ayakta tutian,
adaletle gahitlik eden kimseler olun; bir
topluma olan öfkeniz de, siziadaletsizli§e
sevk etmesin; siz herkese (dosta, düg-
mana) kaq ädil olun; bu, talcväya daha
yakrndrr. Allah'a karg takväyr da gözetin;
günkü güphesiz Allah, bütün yaptrklarrnrz-
dan hakkryla haberdardtr.

f. iman edip saalih (islam'a uygun igler)
igler de yapanlar igin Allah gunu vaat et-
migtir: Onlar igin tam bir ba§rglama ve pek
büyük bir mükäfat vardrr.

(6) Bu äyetin zahirine göre, aptes alma emri, aptes-
li olanlan da kapsamaktadrr; ancak älimlerin cum-
huruna göre bu emir, yalnrz aptessiz olanlar igindir.
Nitekim Peygambe/imiz (S.), Mekke fethi günü beg
vakit namazr da biraptesle klm6tlr.

Di§er bir görüge göre ise, bu emir, mendubiyyeti
(güzel olanr) bildirmektedir.

Bazr islam älimlerine göre bu äyet, aptes almanrn,
yalnrz namaz igin gerekli oldu§unu, namazrn dlgrn-
da higbir ibadet igin gerekli olmadr§rnr bildirmekte-
dir.

Bagr mesh etrnekte laz olan, §äfii'ye göre bagrn
asgari bir krsmrnr mesh eünektir; Haneffye göre
dörtte birini, Maliklye göre ise bagrn tiamamrnr
mesh etmek fazdrr. Ayetin mutlak ifadesine bakrF
dr§rnda, tercihe gayan olan Malikigöniqüdür.

Aptes ahrken, bazr mezhep imamlanna göre, yü-
zün, el ve ayaklann üzerinden su akrtmakyeterlidir;
lmam Malik'e göre ise, ovmak gartür. Tercihe ga-
yan olan görüg de budur. Qünkü temizlik ancak bu
gekilde sa§lanrr.

Ayetin metnindeki 'Ve ercüleküm" kelimesinin, 'Ve
ercüliküm" geklinde de okundu§u riväyet edilmek-
tedir. lge özellikle §ia älimleri, bu kraete dayana-
rak'Ve ercüliküm" kelimesinin, "ruüsiküm" üzerine
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atf olup ayaklann hükmünün de, bagn hükmü
olan mesh oldu§unu söylemektedirler. Aynca, ibni
Abbas'n (R.):'Apteste ikiykama (yü2, eFkol), ikide
mesh (bag, ayaklar) vardr/'sözlerini de delil olarak
gosteriyorlar.

islam älimlednin kaahir ekseriyetine göre ise, ayak-
larrn hükmü de, niz ve ellerin hükmü olan ykama-
du. Bu äimlere göre, "ercüliküm" ktraetinin sabit
oldu§u kabul edilse bile, bu, hükmü de§igtirmez;
günkü oradaki cer harekesi, "cerr-i civa/' kabilin-
dendir ve bu da, yrkama hükmünü de§igtirmez.
ibni Abbas'tan gelen riväyetin de sabit olduÖu ka-
bul edilse bile, ayaklarrn meshinden maksat, hafif
ykamadtr.

Ancak §ia älimlerine kargr en müskit (susturucu)
delil, "mesh" kelimesinin, "ilä' ile kullantlmamastdtr.
Yani mesh etmek igin '§uraya kadar mesh edin"
denilmez; yrkama igin '§uraya kadar ykayn" de-
nir. Ve äyette de: "ayaklannrzt da topuklara kada/'
denilmektedir. O halde: "ayaklanntzt da topuklara
kadarykayn" demektir.

§ia älimledne göre, äyetin metninde, ayaklann, yüz

ve elden sonra de§il, bagtan sonra zikredilmesi de,

ayaklarrn meshine igaret etmektedir; günkü öyle oF
masa, ayaklar da, yüz ve elden sonra zikredilirdi;
araya bag meshi girmezdi.

islam älimlerinin cumhurunun buna cevah ise
goyledir: Ayetteki tertip, yani yü2, el, bag ve ayak
srralamasr, aptesin, bu sualamaya göre olmastntn
faz oldu§una igaret etmektedir. Zaten älimlerin
cumhuruna göre, apteste bu teftip fazdtr; bu stra
bp,zulamaz.

Bütün bu delillerden önce aptesin, temizlik hikme-
tine dayanmasr, ayaklann meshiyle izah edilemez.

Hatta mestler üzeine,hazarda bir gün bir gece, se-
ferde de üg gün üg gece mesh etme ruhsaü da, mut-
lak olarak kabul edilemez; Peygambedimizin(S.)
uygulamasrnda oldu§u gibi, yalnrz, suyun pek az
oldu§u ve ancak zaruriihtiyaglara cevap verebildi§i
yerler igindir. Su bolca bulunan yerlerde ise, ayak-
lan en gok 12 saatte biryrkamamak, aptesin hikme-
tiyle baödastrrlamaz ve aptes saylamaz.
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10. Küfre saplanrp da, äyetlerimiziyalan-
layanlara gelinc€, igte onlar cehennem
yaränlandrr.

11. Ey (l-evhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Allah'rn size olan o nimetini antn. Hani
bir zaman bir topluluk size el uzatmaya
yeltenmisti de, Allah, onlann ellerini siz-
den gekmigti. Yine siz, Allah'tan (Onun
buyruklarrna kargr gelmekten) saklnln.
Talen mü'minler, yalnz Allah'a tevekkül
etmelidir.

12. Ant olsun ki, Allah, israilO§ullarr'ndan
kesin söz almrsil ve iglerinden on iki nakib
(kefil, gahit, temsilcisegip Kenan elindeki
dügmanlarr hakkrnda istihbarat toplamak
igin onlarr önden) göndermigtik ve Allah,

onlan göyle demigti: Ben, kesinlikle sizin-
le beraberim. Ant olsun ki, e§er siz, na-
mazr dosdo§ru (islam'a uygun) klacak,
zekätr vere@k, Elgilerime iman edecek,

onlara yardlm edecek olursanlz ve Allah
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igin kaa-r hasen (menfaatsiz borg) ve-
recek olursanz, hig güphesiz Ben, sizin
suglanntzt örtece§im ve sizi, altlanndan rr-
maklar akan cennetlere koyaca§lm. Artrk
bundan sonra iginizden herkim, sizden al-
dr§rm kesin sözü tanrmayacakolursa, igte
o, gergekten dümdüz yoldan sapmrg olur.

13. ige onlann, verdikleri kesin sözlerini
bozmalan sebebiyle Biz, onlan !änetledik
ve kalplednil€d€tr yaptk. (Onlar, sebep-
lerini hazrladlklan igin Biz, onu yarattrk.)
Onlar, (Ievrat'taki) kelimelerin yerlerini
de§igtirirler (kelimeleri tahrif ederler) ve
kendilerine verilen o§ütlerden nasip al-
mayr unuttular. Onlann pek azl müstes-
na, sen onlann büyük hryanetini de her
zaman gönirsün. Yine de (onlar, tövbe ve
iman ettikleriveya seninle antlagma yaprp
cirye vermeyi kabul ettikleri takdirde) sen
onlan ba§rgla ve aldrrrg etme. Qünkü Al-
lah, ihläsla iyilik yapanlan gergekten se-
ver.

(11) Riväyet olunuyor ki Peygamber'imiz (S.), Za-
tü'nika seferinde Usfan denilen yerde, Ashab ile
beraber Ögb namazrnr klarken, mügrikler, uzak-
tian onlan seyrettiler ve namazda onlara gullanma-
drklanna pigman oldular. Sonra kendi aralannda,
lkindi namaznr kastederek 'Onlann gok sevdikled
bir namazlan daha va/'deyip Peygambe/im2 ile
Ashab, ikindi namazrna kalktrklarrnda onlara saF
drrmaya karar verdiler. Ancak Allah (C.), bu srrada
korku namazrnr bildiren äyeti indirerek onlann bu
ger planlann bertaraf etti. Qünkü korku namaztnda,
oemaat ikiye bolünüp her rekätte cemaatin yansr,
dügman kargsrnda nöbet tutar. Böylece tedbir el-
den brrakrlmaz.

Yine riväyet olunuyor ki, Peygambe/imiz (S.), yan-
hghkla öldünilen iki Müslümanrn diyeti igin ödüng al-
mak amaoyla Kurayza O§ullan Yahudi'lerinin yur-
duna gitmigi. Orada Yahudi'ler, Peygamber,imiz
igin suikast dügündüler ve bir Yahudi, PeygambeiF
mizin üstüne yuvarlamak §in büyük bir desirmen
tragrna yöneldi. igte o anda Allah'rn (C.) kudretiyle
suikastgrnrn eli tutuldu ve Cebdil de inip bunu ha-
ber verdi. Bunun üzerine Peygambe/imiz, hemen
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oradan uzaklagt.

(12) Riväyet olunuyor ki, Firavun'un heläkinin ardrn-
dan Allah (C.), israilO§ullan'na, §am bölgesinde
bulunan Eriha'ya gitmelerini emir buyurdu. O za-
manlar o topraklarda Amalika denilen zorba kavim-
ler oturuyorlardr. Allah (C.), Hz. Musa vastasryla
israil O§ullarr'na goyle buyurdu: "Ben, o topraklarr
vatian olarak size yazdm; siz artrk oraya gidin ve
o topraklarda bulunan kavimlere kargr savagrn;
güphesiz Ben, size yadrm edece§im!'Allah (C.),
buyruklanna ba§lr lolmalannr sa§lamak igin de,
Hz. Musa'ya, israil O§ullarr'nrn her bir kolundan,
kefil olacak bir temsilci segmesini emir buyurdu;
Hz. Musa da, bunu yaptr. Nihäyet Hz. Musa, israil
O§ullan'yla birlikte Kenan eline yaklagrnca, düg-
man hakkrnda istihbarat toplamak igin o temsilcileri
dügman topra§rna gönderdi ve göreceklerini kendi
kavimlerine anlatrnamalannl emretti. Onlar da, düg-
man topraörnda gok iriyan, güglü kuwetli insanlar
gördüler ve korkuya kaprhp geri döndüler, gördük-
lerini de kendi kavimlerine anlatülar. Yalnlz Yahuza
ile Efrayim kollannrn temsilcileri, emre ba§lr kahp
gördüklerini kavimlerine anlatmadrlar.
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14. Biz, "Biz, gergekten Hrristiyan't/' di-
yenlerden de kesin söz almtgttk. Sonra
onlar, (inci!'de) kendilerine verilen ö§ütler-
den nasip almayr unuttular. Bundan do-
layt Biz, kryamete de§in aralanna (Hlris-

tiyan frrkalar arasrna, ya da Htristiyan'lar
ile Yahudi'ler arasrna) dügmanltk ve kin
saldrk. Allah da, yapttklannt (ähtrette)
kendilerine haber verecektir (onlan ceza-
landrracakür).

15. Ey Kitap Ehli (Yahudi'lerve Htristiyan'lar)
! Do§rusu, Bizim Elgimiz (Muhammed)

size gelmigtir. O, Kitap'tan (Ievrattan ve
incil'den) gizlemekte oldu§unuz gergek-

lerin go§unu size agrkhyor; birgoÖunu da
(agrklanmasrnda dini maslahat olmadt§t
igin yüzünüze vurmayrp) affediyor. Do§ru-
su Allah'tan size bir nur ve apagk bir Kitap
gelmigtir.

16. Allah, Kendi nzastna (dile§ine) uyan-
lan bu Kitapla selamet yoluna erdirir; onla-
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n karanhklardan Kendi iradesiyle aydrnfu-

§a grkanrve onlan dosdo§ru biryola iletir.

17. Ant olsun ki, "Do§rusu, Allah, Meryem
o§lu Mesih'in ta kendisidi/'diyenler, ger-
gekten käfir olmuglardrr. Ey Muhammed!
De ki: .Pekiyi, Allah, Meryem o§lu isa
Mesih ile onun annesini ve yeryüzündeki-
Ierin hepsini yok etmeyi dileyecek olursa,
Ona kargr kim, bir gey yapabilecek!" $u
göklerin, bu yerin ve ikisi arasrndakilerin
hükümranh§r da, yalnrz Allah'rndrr. Allah,
ne dilerse onu yaratrr. Talen Allah, her

§eye Kaadirdir.

(14) ilk Hrristiyan'lar, gok a§rr basklara ve zulümle-
re u§ratrlmrglarve incil'in nüshalan ile dinimetinle-
rin tiamamr Mihdibirinci asrrda yok edilmig. Sonraki
asrlarda yazianyüzlerce incil ise, tamamen gifahi
riväyetlere dayanan Hz. isanrn hayattdtr. Bun-
dan dolayr incil nüshalarr arasrnda gok geligki var.
Nihäyet Miladi 4. asnn ilk geyre§inde Htristiyanltk
Roma imparatorlu§unun dini olarak kabul edil-
di ve 325'te lznik'te toplanan konsilde, lmparator
Kostantin'nin baskrsyla yalnz 4 incil kabul edildi.
i$e bundan dolayr Hrristiyan'lar, gok frrkalara aynF
drlar ve bu frrkalar, birbirledne dügman kesilip asr-
lar boyu birbirleriyle savagtrlar.

(17) Bunu soyleyen, YakubiHrristiyan'lardlr. Onlara
göre Allah (C.), belli bir insanrn bedenine Hulül eder
(seqeO.

Di§er bir gönjge göre ise, Htristiyan'lar, bunu agk
olarak soylememigler, ancak Htristiyan'lar, Allah'a
iman ettikleri halde Hz. isa'ntn, Allah'rn özel srfiat-

larrnr tagrdr§rna inanmakla, Hz. isa'ntn, Allah'tan
bagka bir gey olmadt§tnt ztmnen (dolaylt olarak)
soylemig oluprlar.

Bir di§er görüge göre Hrristiyan'lar, Hz. isa'da
Lahüti (ilähf yüce älemden) bir mahiyet oldu§unu
iddia ederken, öte yandan da: "Bir tek Tanndan
bagka tanrr yoktur" demekle, Allah'tn, Mesih'in ken-
disi oldu§unu söylemig oluprlar.

MAIDE SURESI



Cüz:6 K tvtAiOeSüneSi

,Y',ß".iqt; bu6',r.'tÄül4t .jG;

|k-,r".'ä"* :r.;1ei 5.' 3 ; \:rtJ.tJ-
v, C'r,rt, ?t'5r at; A;i,A- ;;u:-;
6;';;e'"t -oS,' S' i @'*jt {l;i:.A.
. -.a . , r..'
.r.u,§ t- tjrn öt ,J./t ,yl-;t * 1-$ aE"-

ß *'i'u' i-{ 3 4.';'r,'"ä''-ji t, *
vsi' ü; ylA ;;jü irj 6 i.r rü
" G {,"€ß., :q;i'A *ir iili; Är l,;
$;"t ii ( @,iCüi' b. r.,i.r :i-il c i<;i;
&t,:ti !J pi är.,:i ;ptLila5 §',ir
ci W't'. J"; i üß @ i- la giÄ';,i:,i
t,Y.,X- :,CV V. Ä # \bi:, ! G rr\,(
'i:i 3;a- t rir:r,'»:-;G@ ä}r,ririG,

Ti t;iz; tsG",iür'ra!;i r rii't r, rii : i51

@,4?.:ii it tS* bt,*, i'AG

18. Bir de, Yahudi'ler ve Hrristiyan'lar de-
diler ki: "Biz, Allah'rn o§ullan ve sevgili kul-
larryzl" Ey Muhammed! Sen, onlara de
ki: "O halde nigin günahlannrzdan dolayr
Allah size azap ediyor? Hayrr, siz ancak
Onun yarattrklanndan birer insansrnrz.
O, kimidilerse onu ba§rglar, kime dilerse
ona da azap eder.Zaten gu göklerin, bu
yerin ve ikisi arasrnda ne varsa hepsinin
hükümranh§r yalnrz Allah'rndlr. Sonunda
da ancak Ona dönülecektir.

19. Ey Kitap Ehlil Do§rusu, peygamberle-
rin fetreti (ardr arasr kesildi§i) döneminde,
gergekleri agrkga anlatian bu Elgimiz size
gelmigtir ki, "Bize ne bir müjdeleyici, ne de
bir uyancr gelmedi!" diyemeyesiniz. igte
size bir müjdeleyicive bir uyanct gergek-
ten gefmigtir. Talen Allah her geye Kaa-
dirdir.

20. Bir zaman Musa da, kavmine göyle
demigti: "Ey kavmim! Allah'rn, sizin üzeri-
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nizdeki nimetini hatrrlayrn. Hani O, iginiz-
den nice peygamberler gönderdi; sizden
hükümdarlar yaptr ve milletlerden hig kim-
seye vermedi§ini size verdi."

21."Ey kavmim!Allah'rn, sizin igin yazdr§r
o kutsaltopraklara (Beytül Makdis toprak-
lanna) girin ve arl,,anrza dönmeyin; yoksa
hüsrana u§rayan kimselere dönersiniz."

22.Onlar dediler ki: "Ey Musa! Gergekten
orada zoba bir toplum var; onlar oradan
grkmadrkga biz oraya asla girmeyece§iz;
ama e§er onlar oradan grkacak olurlarsa,
ozaman biz kesinlikle oraya girece§i2."

23. Allah'rn emirlerine muhalefet etmek-
ten korkanlardan olup Allah'rn, kendileri-
ne büyük nimet (emre itaat) bahgetti§i iki
kigi (dügmanlar hakknda istihbarat topla-
yan 12 temsilciden, Hz.Musa'nrn emrine
ba§lr kahp istihbaratl yalntz Hz. Musa'ya
anlatan Yuga ve Kalib) dediler ki: "O düg-
manlann üzerine kentin kaprsrndan girin
(dar mekänlarda onlarr srkrgrrrn). Biliniz
ki, oradan girecek olursanrz, sonunda siz
mutlaka galip olacaksrnrz. Hem de e§er
siz gergekten mü'minlerseniz, artrk yalntz
Allah'a tevekkül ediniz!"

(18) Yahudi'ler: "Biz, Allah'rn o§lu Uzeyiin taraftar-
lany/'dediler; Hrristiyan'lar da: "Biz, Allah'rn o§lu
Mes ih'in larat+arlar ry d' dediler.

Bir riväyete göre Peygambeiimiz (S.), Yahudi'ler-
den bir toplulu§u islam'a ga§rrdr ve onlan Allah'rn
azabr ile korkuttu. igte o zaman onlar, böyle dediler.
Hrristiyan'lar da, incil'de, Mesih'in gdyle dedi§ini id-
dia ediyorlar: "Do§rusu, ben, babama ve sizin ba-
banrza gidiyorum."

Di§er bir görüge göre, onlann, bu sözlerinden de-
mek istedikleri gudur: $efkat ve merhamette Allah,
bizim babamz gibidir; Ona yakrn[k mertebesinde
biz, Onun o§ullan gibiyiz.

(19) Allah (C.), insanh§rn ihtiyacrna binaen, Hz.
Musa ile Hz. lsa arasrnda peygamberleri birbid ardl
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srra srk, srk göndermigir. Nitekim baz riväyetlere
göre, Hz. Musa ile Hz. lsa arasrnda yaklagk on-
dört asrr[k zaman iginde yalnrz Ortado§u bolgesine
bin, di§er bazr riväyetlere göre ise daha fazla pey-
gamber gelmigir. Hz. lsa ile Peygambeiimiz (S.)

arasrnda yaklagrk 6 asrrda ise, yalnz 4 peygamber
gelmigir. Bunlann ügü lsrail O§ullan'ndan, Halid
bin Sinan eFAbside, Arap'lardandtr. Di§er birgonl-
ge göre ise, Hz. lsa'dan sonra Peygambedimizden
bagka peygamber gelmemigtir. Bu äyetin zahirine
en uygun olan gönig de budur.

(21) Mukaddes Toprak, Kudüs topra§tdtr. Burast
peygamberlerin karargäht ve mü'minlerin meskeni
oldu§u lgin bu ismi almqtrr. Bu konuda 9u gönig-

ler de vardrr: Tür Da$ ile gevresidir; §am, Filistin

ve Ürdün'ün de bir ksmrnr igine alan bolgedir; eski

§am bölgesidir.
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24. Onlar dediler ki: "Ey Musa! Do§rusu, o
zorba insanlar orada bulundukga biz, hig-

bir zaman, asla oraya girmeyece§iz.Hay-
di, sen, Rabb'inle birlikte gidin de savastn;
biz kesinlikle burada oturaca§tz!"

25. Musadediki: "Rabb'im, ben gergekten

kendimden ve kardegimden bagkaslna
sahip olamryorum (söz gegiremiyorum).

Artrk bizimle bu yoldan gtkmrs toplulu§un
arastntaytr!"

26. Allah buyurdu ki: 'Ar[k o topraklar klrk
yrl onlara kesinlikle haram ktllnmtg; onlar
yeryüzünde (Sina'daki Tih golünde) gaS-

kn, gagkn dolagacaklar. Arilk sen, o yol-

dan grkmrg toplum igin tasalanma!"

27.Ey Muhammed! Sen, onlara Adem'in
iki o§lunun olaylannt da do§ru olarak an-
lat. Hani bir zaman onlar, Allah'a birer
kuban sunmuglardl da, birininki kabul

edilmig; di§erinki ise kabul edilmemigti.
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Kurbanr kabul edilmeyen kardeg, (asr-
n krskangh§rndan dolayr) di§erine: "Ben
seni hig güphesiz öldürece§iml" demigti.
Kardegi demigti ki:'Allah yalntztal«vä sa-
hiplerinin kurbanrnr kabul eder."

28. 'Ant olsun ki, e§er sen beni öldürmek
igin bana elini kaldrracak olursan, ben
seni öldürmek igin sana elimi kaldrracak
de§ilim. Qünkü ben, älemlerin Rabb'iolan
Allah'tan gergekten korkanm."

29. "Qünkü ben dilerim ki, sen benim gü-
nahrmr da kendi günahrnla birlikte yükle-
nesin de, cehennem yaränrndan olasln.
igte zalimlerin c€zastda budur."

30. Sonunda nefsi ona kardegini öldür-
meyi cazip gösterdi de, kardegini öldürdü.
Böylece hüsrana u§rayanlardan oldu.

31. Derken Allah, bir karga gönderdi; kar-
ga, kardeginin ölüsünü nasll gömece§ini
ona göstermek igin yeri egeliyordu. Dedi
ki: 'Yazrklar olsun bana! Kardegimin ölü-
sünü gömmek igin gu karga kadar da mr
olamadrm!" Sonunda o, etti§ine pigman-
hk duyanlardan oldu.

(24) israil O§ullan'nrn bu sözleri göyte yorumlanmq-
tr: Allah ile peygambedni hafife alma( onlarla alay
etmek, onlann emirlerine hig aldrrmamak; Allah ile
Musa'nrn birlikte gidip savagmalannr istemek; Allah
ile Musa'nrn iradelerini dilemek; Musa'nrn tek bast-
na gitmesini ve Rabb'inin de ona yardrm etmesini
istemek; kendilerinin önde gitmeyecekledni bildir-
mek.

(26) Riväyetlere göre israil O§ullan 600 bin kigi
idiler. Onlar, golde günegin giddetli srca§rndan bu-
nalmamak igin, ilähi bir rahmet olan buluüarrn göF
gesine sr§rnryorlardr. Geceleri de uzayda meydana
gelen nur misali bir sütun, gevreyi aydrnlatryordu.
Yiyeceklerini de gökten ya§an kudret helvasr ile
o bölgede bolca bulunan brldrrcrn kuglannrn eüe-
rinden sa§hyorlardr. Onlann bu nimeflere mazhar
olmalan, srklnt gekmeden, ilerideki cihada esitiF
meleri igindi.
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Riväyetlere göre golde önce Hz. Harun, bir sene
sonra da Hz. Musa vefat etti; Hz. Yuga, bundan
sonra israil O§ullarr'yla Eriha'ya girdi.

(27) Allah (C.), Hz. Adem'e (S.), lGbil ile Häbil'in
her birini di§erinin ikizi ile evlendirmesini vahiy ile
bildirdi. IGbil'in ikizi ohn lklima, daha güzeldl Bu-
nun Allah katndan bir emir degil de, babalan Hz.
Adem'in iste§ioldu§unu sandr. Hz. AOem (S.) de,
iki o§luna: Ailah'a birer kurban sunun; kimin kurba-
nr kabul edilirse, lklima ile o evlensin!" dedi. Onlar
da, birer kurban sundular. Bunun üzerine bir ateg
inip Häbil'in kurbanrnr yedi; lGbil'in kurlmnrna ise
dokunmadr. igte o zaman lGbil'in öfkesi daha da
arttr ve kardegini öldürdü. Bir riväyete göre Häbil
uykuda iken l(abil, onu öldürdü. lGbil, cesedi ne
yapaca§rnr bilemedi ve toüa gibi bir geyin igine
koyup bir zaman srilrnda tagrdr. Bu srada bozulan
cesedin kokusunu alan yrto hayvanlar da onu tia-
kip ediyodardr. lge ondan sonra Allah (C.), iki kar-
gA gönderdi. lGrgalar, dövrigüler ve bid, di§erini
öldürdükten sonra gagasr ve ayaklanyla bir gukur
kazdr da, ölüsünü igine att.

Riväyetlere göre lGbil, tanmla u§ragryordu ve kur-
ban olarak bu§dayn kötüsünü sunmugtu; Häbil ise,
hayvancr[kla u§ragyordu ve koglannrn en iyisini
kurban olarak sunmustu.

igte Uu ifi kardegin hali, insanlara gu dersi veriyor:
Allah (C.), ancak, Kendisine sunulan de§erli kurba-
nr, sadakay kabul eder; özellikle malln kötüsünden
segilen kurban ve sadakalan ise kabul etmez. Yine,
Allah'rn buyru§u kargsrnda muüak teslimiyet ve fe.
ragat gösterilmelidir; onu hazmetmeyip kskanghk
ve öfke duygulanna kaprlmak ise, insanr felakete
sünikler.
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pek büyük bir azap vardrr.

34. Ancak siz onlan yakalamadan önce
tövbe edenler müstesna. igte Oitin ki, (on-

lar igin de) Allah, Öafüddur (gok ba§6layr-
crdr r), Rahim'dir (gok merhametlidir).

35. Ey (Ievhid imant ile) iman etmig olan-
lar! Allah'tan (Onun emirledne kaql gel-
mekten) saktntn ve Ona yaklagmak igin

vesile arayrn (buyruklanna ve yasaklanna
uyun) ve Onun yolunda cihat edin ki, saa-
dete eresiniz.

36. $üphesiz o kimseler ki ktifre saplan-
drlar, yeryüzünde ne varsa hepsive onun
bir katr daha gergekten onlann olsa ve
kryamet günü azabrndan kurtulmak igin

bütün bunlarr fidye olarak verecek olsalar,
onlardan kabul edilmeyecek ve pek actklt
bir anp onlann olacaktlr.

32. igte onun igin israil O§ullan'na gunu
yazdrk. "Kugkusuz her kim, bir cana kty-
mamrs veya yeryüzünde (girl<, yol kesicilik
gibi) bozgunculuk gkarmamtg bir kimse-
yi öldürecek olursa, sanki bütün insanlan
öldürmüg gibi (insanltk sugunu iglemig)

olur; her kim de, bir canr kurtiaracak olur-

sa, sankibütün insanlarr kurtiarmlg (insan-

lr§a hizmet etmig) gibi olur. Ant olsun ki,

Elgilerimiz, onlara (lsrail O§ullarl'na ) da
gergekten apagrk delillerle (mucizeler-

le) gelmiglerdi. Sonra da onlann birgo§u
bunun ardtndan hig güphesiz taqktnltk et-

mektedirler.

33. Allah ile Elgisi'ne kargt savaganlann ve
yeryüzünde bozgunculuk gt karmaya gah-

ganlann cezast, ancak ya öldünilmeleri,
ya asrlmalan, ya elve ayaklannln gaprev-

lama kesilmesi, ya da bulunduklart yerden

sürülmeleddir. igte bu, onlann dünyadaki
rezil- nisvayh§tdrr. Onlar igin ähtrette ise

(32) Burada tegbih (benzetme) yolu ve münase-
beti gäyet agktr. Bu iki tegbihten maksat, biri igin

korkuyu, di§eri igin de özendirmeyi en yüksek dere-
cede trasvir ederek insan cantna ktymantn ne denli
korkung bir günah, hayat kurtarmantn da ne denli
büyük bir insanlrk hizmeti oldu§unu belirtmektir.

Bu äyetin inig sebebi hakkrnda gu riväyetler vardtr:

Peygamber'imizin (S.), Eslem kabilesinin reisi Hilal

bin Uveymir ile yaptr§r anüagmaya göre, bu kabile,
Peygambeiimize yardtm eüTeyecek; ancak onun
aleyhine bagkalarrna da lardtmda bulunmayacak
ve Müslüman'lar, o l<abileden güvende olacaklar;
Peygambe/imize gitmek üzere antlan kabilenin
yurduna u§rayanlar da grlvende olacaklar; onlara
saldrnlmayacaktt. Sonra Kenane O§ullan kabile-
sinden birtopluluk, anthn kabile reisi Hilal'tn bulun-
madr§r bir gün, Müslüman olmak üzere Peygam-
beiimize gelirken, yollannm güzergähtnda bulunan
Eslem l<abilesinin yurdundan gegerken, Eslem'liler,

onlann yolunu kesip hepsini öldÜrdüler ve mallannt

aldrlar. igte bunun üzerine bu äyet indi.

Di§er bir riväyete g§re bu äyet Ureyne'lilerin
hryanet ve cinäyeti üzerine inmi$ir. §öyle ki:

Bahreyn'den Ureyne kabilesinden gok pedgan bir
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grup, Medine'ye gelip Müslüman oldular; bir süre
de Medine'de kaldrlar ve Peygambe/imiz ile Müs-
lüman'lann gok iyilikledni gördüler. Sonra Peygam-
beiimize (S.), Medine havasnrn kendilerine iyi
gelmedi§ini söylediler. Peygambeiimiz de, sada-
ka develerinin bulunduklan krsala gitrnelerini ve
o develerin stitlerinden bol, bol igmelerini söyledi.
Onlar da, oraya gidip bir süre develerin sritledyle
beslendikten sonra develerin gobanrnr öldünip göz-
lerini de gkardrlar ve develeri de ahp götürdüler.
Peygambe/lmiz, bunu haber alrnca arkalanndan
süvariler göndedp onlan geri getirtti ve krsas ola-
rak, onlann develerin gobanrna yaptklannr onlara
uyguladr. lge bu srada bu äyet indi.

Bir di§er riväyete göre bu äyet, Kitap Ehli'nden olup
Peygambe/imiz ile aralarrnda antlagma bulunan,
sonra bu antlagmay bozup Müslüman'lann yollan-
nt kesen ve etraftia bozgunculuk glkaran bir topluluk
hakknda inmigir.

(38) Bu äyette belirtilen cezalar, islam kurallanna
göre yönetilen devlete kargr gergeklegen ayaklan-
malarda, yol kesmelerde ve her türlü teror hareket-
lerinde bulunanlar igindir.

Bazr islam älimlerine göre äyette belirtilen erlzalar-
dan yalnrz birtanesi uygulanrrve bu konudaki yetki
devletin olup devlet, bu cezalardan hangisini mas-
lahata uygun bulursa, onu uygular.

islam älimlerinin cumhuruna göre ise, äyetteki ceza
tafsilatr, muhayyerlik ifade etmeyip sugun derece-
sine göre verilecek cezay bildirmektedir. §öyle ki:
E§er bu teöristler ve haydutlar, hem insan öldür-
mü9, hem de mal gasp etmislerse, ceza olarak on-
lar da öldünilür ve asrlrrlar; e§er insan öldürmüg,
ancak mal gasp etmemislerse, öldünilürler, fakat
asrlmazlar; e§er mal almrglar, falot insan öldürme-
miglerse, elleri ve ayaklan gaprazlama kesili4 eser
insan da öldürmemig, mal da gasp etmemi§, yalntz
insanlara koku salmrglarsa, bulunduklan yerden
sünilürler.

Astlma konusunda da farkll gönigler vardrr: Bir
göniSe göre, can[ olarak asrhr ve ölünceye kadar
dara§aonda hrakrhr; di§er bir görüge göre ise, da-
ra§acrnda ölmemigse, mrzrak gibi bir geyle ödüru-
lür; bir di§er göilge göre ise, önce öldünilür, sonra
ibret igin, bozgunculara caydrnct olmasr igin cesedi
aslrp teghir edilir.

Ayette bildirilen sürgün, baz mezhep imamlanna
göre, hapis cezasdrr; yahut onun yerine hapis ce-
zasr da verilebilir; di§erlerine göre ise, bulundusu

bölgeden uygun gönilecek bagka bir bölgeye sü-
rülmesidir.

Asrlma cezasrnrn, caydrncl olmasr igin, meydanlar-
da gergeklegirilip halka teghir edilmesi gönigü, asla
tercihe gayan degildir; günkü bu infaz gekli, suga
meyyal insanlar igin caydrrrcr oluyorca da, kadrnlar
ve gocuklann ruh hali üzerinde gok olumsuz kalrct
etkiler meydana getirebilir.

Bu cezalar, devlete kargr iglendi§i igin ma§durlarrn
ve varislerin canileri, haydutlan affetmeleriyle, bu
ezalar kalkmaz.
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41. Ey Allah'rn Elgisil A§zlanyla: "iman
ettiK'deyip de kalpleriyle iman etmemig
olanlardan ve Yahudi'lerden küfürde ya-
nganlann tutumu, seni üzmesin. Onlar,
yalana gok kulak verirler ve senin mecli-
sine gelmeyen bagka bir toplulu§u dinler-
!er; Oevrattaki) baz kelimelerin yerlerini
sonradan de§igtirirler; (sana gönderdikleri

adamlanna da) derler ki: "E§er size bu hü-
küm verilecek olursa, hemen altn; bu, ve-
rilmedi§i takdirde ise, almaktan saknln!"
Taten Allah, bir kimseyifitneye dügürmek
(gagrtmak) dilerse, arttk sen onun igin

Allah'a kargr bir.gey yapmak imkäntna sa-
hip olamazsrn. lgte onlar Allah'tn, kalple-
rini anndrrmak dilemedi§i kimselerdir. Bu
dünyada onlar igin rezillik- rüsvayltk var-
drr; öbür dünyada da onlar igin pek büyük
bir azap vardrr.

37. Käfirler, ategten grkmak isterler; ancak
onlar, oradan grkacak de§illerdir. Zaten
onlar igin süreklibir azap vardtr.

38. Erkek de, kadtn da htrslzltk yaplnca,
(sa§) ellerini (bilekten) kesin. Bu, igledik-
lerine kargr Allah'tian bir c,eza ve ibret ol-
masr igindir.Talen Allah, Aziz'dir (yegäne
galiptir), Hakim'dir (bütün iglerinde hikmet
sahibidir).

39. Ancak her kim etti§i zulümden son-
ra tövbe edecek ve kendini tslah edecek
olursa, bilsin ki, Allah, onun tövbesinimut-
lal<a kabul eder. Qünkü Allah gergekten

öafü/dur (gok ba§rglaytctdtr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

tt0. Bilmedin mi ki, gu göklerin ve bu yerin

hükümranh§r gergekten yalntz Allah'tndtr.
O, kime dilerse ona azp eder; kimidiler-
se onu da ba§tglar.7aten Allah her geye

Kaadirdir.

(38) islam'dan öncekitoplumlarda da kan bedeli,
hrrsrzhktan dolayr el kesme ve di§er bazt sugla-
rrn cezalarr vardr. lslam da, htrstzltktan dolayt el
kesme cezasrnr tamamen kaldtrmadt; ancak bu
ceza igin gu gartlan getirdi:

a) Zaruri ihtiyagtan dolayt olmamast. Zaruri ihti-
yagtan dolayr htrstzltk yapana el kesme cezast
uygulanmaz.

b) Qahnan maIn, normal muhafaza altnda ol-
masr. Mahn, gahnmamast igin gerekli önlemler
ahnmamrgsa, yine bu ceza uygulanmaz.

c) Qalrnan malrn, en az dinartn (dinar= 4,24 gr.
altrn) dörtte biri de§erinde olmast. O zamanlar
zenginlik ö19ütü, 20 miskal (dinar) altna sahip
olmak idi. Zenginlik ölgütünün farkl oldu§u refah
toplumlan igin, bu miktar güncellegtirilebilir.

d) Hrrsrzlrk davasr, mahkemeye intikal etmeden
önce hrrsrz, tövbe edip galdt§t mali iade ederse
ve mal sahibi de onu affederse, bu ceza uygu-
lanmaz.

Haricilere göre, kol, omuzdan kesilir. Cumhuru-
na göre ise, el, bilekten kesilir.

(41) Riväyet olunuyor ki, Hayber Yahudi'leri e9-
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rafrndan bir erkek, yine Hayber Yahudi'leri eg-
rafrndan bir kadrnla zina eüi, ve ikisi evli olduk-
larrndan dolayr Tevrat'traki cezalan recim (tagla-
narak öldürülmeleri )idi. Ancak bu zina edenler,
egraftan olduklan igin Hayber halk, recim ceza-
srnr onlara uygulamak istemediler ve sonunda
HaybeCliler, Medine yaknrnda bulunan Kurayza
O§ullan Yahudi'lerine haber göndererek bu me-
selenin Peygamber'imize (S.) sorulmaslnt iste-
diler ve gunu da söylediler: "E§er Muhammed,
size celd (sopa vurma) cezastnt ve yüze kara
galarak teshir etme cezastnt emrederse, kabul
edin; ama e§er size recim emrederse, kabul
etmeyin." Hayber'liler, zina eden erkek ile kadr-
nr da o heyetle beraber gönderdiler. Peygam-
be/imiz, onlara recim cezastnt emretti; onlar da
bunu kabul etmediler. Bunun üzerine Cebräil
gelip Peygambe/imize: "Seninle onlar araslnda
Yahudi bilgini ibni Surya'yr hakem yap!" dedi.
Peygamber'imiz de, onlara, Fedek'te oturan ibni
Surya'nrn nasrl bir adam oldu§unu sordu; onlar
da, ibni Surya'nrn, dünyadaki Yahudi'ler iginde
gergek Tevrat'i en iyi bilen kigi oldu§unu söy-
lediler. Peygamber'imiz: "Ona haber gönderin,
gelsin!" buyurdu. Onlar da ona haber saldrlar ve
sonunda o da Peygamber'imizin yanrna geldi.
Peygamber'imiz, hazrr bulunan Yahudi'lerin, ibni
Surya'nrn hakemli§ini kabul edip etmeyecekle-
rini sordu ve onlar da, hakemli§ine razr olduk-
larrnr söylediler. Peygambe/imiz, ibni Surya'ya:
"Allah agkna, siz Kitabrnrzda, zina eden evliler
igin recim cezastnl görüyor musunuz?" diye sor-
du. lbni Surya da: "Evet!.." dedi. Bunun üzerine
Yahudi'lerin sefilleri, onun üstüne atrldtlar. O da:
Yalan söyledi§im takdirde bize ilähiazap inme-
sinden korkarrm!" dedi ve Müslüman oldu. Pey-
gamber'imiz, cezantn infazlnr emir buyurunca
da, zina eden gift, Mescid'in kaprsrnrn kargrsrn-
daki sahada recmedildiler.
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42. O Yahudl'ler yalana gok kulak verir-
ler; gok haram yerler. Bundan böyle e§er
onlar, aralannda hükmetmek igin sana
gelecek olurlarsa, artlk ister, aralannda
hükmet; ister, onlardan yüz gevir. Eöer
onlardan yüz gevirecek olursan da, artrk
sana higbir zarar veremeyeceklerdir. E§er
aralannda hükmedecek olursan da, ada-
letle hükmet. Qünkü Allah gergekten ädil
olanlan sever.

tl3. Hem de, iginde Allah'rn hükmü bulu-
nan Tevrat yanlannda iken seni nastl ha-
kem yapryorlar da, sonra bunun ardrndan
(onlann Kitabrna uygun olan hükmünden)
yüz geviriyodafl Talen onlar kendi Kitap-
lanna inanmrg de§illerdir.

tl4. §üphesiz o Tevrat't Biz, indirmigiz-
dir. Tevratrn iginde, sapktnhktan yegäne
hidäyet var; hükümlere rgrk tutan harika
bir nur vardlr. Allah teslim olmus o pey-
gamberler, Yahudi'lere onunla hükme-
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tiabrnr korumakla görevlendirilmiglerdi ve
onlar, Tevrafrn gahitleri idiler. Oyleyse
siz (häkimler), insanlardan kokmaynrz;
yalntz Ben'den korkunuz ve äyetlerimizi
(hükümlerimizi) az (dünyahk) bir bedel
(nigvet, mevki, makam) kargrh§rnda sat-
mayrnrz. Talen her kim (in!«är ederek,
hafife alarak) Allah'rn indirdi§i Kitapla hük-
metmeyecek olursa, igte onlar, l«äfirlerin
ta kendileridir.

tlS. Aynca Biz, Tevrat'a kesinlikle cana
can, göze gö2, buruna burun, kula§a ku-
lak, dige dig, (el, ayak gibi krsas mümkün
olan di§er) bütün yaralar igin de ksasr
onlar igin faz (boyunlanna borg) olarak
yazdtk. Ailrk her kim, krsas hakknr ba§q-
layacak olursa, igte bu, kendi günahlarr
igin kefaret olur. Her kim de, (inl«är ederek,
hafife alarak) Allah'rn indirdi§i Kitapla hük-
metmeyecek olursa, i$e onlar, zalimlerin
ta kendileridir.

(tt2) Bir gÖnige göre Peygambeiimize (S.) verilen
bu muhayyerlik, özel olarak, daha önce anlatlan
Hayber egrafrndan iki evlinin zina hükmüne iligkin-

dir.

Di§er bir görüge göre ise, bir Yahudi'nin öldünilme-
sinden dolayr Kurayza O§ullan Yahudi'leri ile Na-
dir O§ullan Yahudi'leri arasrndaki davaya iligkindir.

§öyle ki: Bu ikiYahudi kabilesi, Peygambe/imiä ha-
kem segip ona geldiler Kurapa O§ullan temsilcileri
davay anlaürken dediler ki: "Nadir O§ullan, biZm
kardeglerimizdir, büyük atamz birdir. Onlar bizden
bir adam öldürdükled zaman krsasa razr olmaz)ar
ve bize dlyet olarak 70 vesak (vesakryaklagk 200
kg.) kuru hurma verirler. Ama biz onlardan bir adam
öldürdü§ümtiz zaman onlar hem kaatili öldüniyor-
Iar, hem de bize verdiklerinin iki kat olan 140 ve.sak
kuru hurma alyorlar. E§er onlardan öldünilen ka-
drn ise, ona kaqrhk bizden erkek, e§er öldünilen
erkek ise, ona kargfik bizden iki erkek, e§er onlar-
dan öldürülen köle ise, ona kargtltk bizden hür bir
adam öldüniyorlar. Artrk sen bizim aramzda hük-

uAioesÜnesi 

- 

cüz:6

Bir görüge göre Peygambel'imize verilen muhay-
yerlik, özel olmayp britün hükümler ve häkimler
igindir.

imam §äfitnin gönigü de budur. Di§er bazr mü9-
tehitlere göre, taraflardan bid, zimmi'(gayri Müslim
vatandag) oldu§u takdirde, häkim, onlann davalan-
na bakmak zorundadu.

imam Ebu Hanife'ye göre häkim, higbir garta ba§l
olmaksrzrn, kendisine gelen bütün davalara bak-
mak zorundadrr.

derlerdi; ätimleri ve mürsitleri de, onunla met." ige bu davada Peygamber'imiz, her ikitaraf

hükmederlerdi. Qünkü onlar, Allah'tn Kp igin de egit diyete (kan bedeline) hükmetti.
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46. O Peygamberlerin hemen ardrndan
da, onlann izleri üzerine, kendisinden ön-
ceki Tevrat'r tasdik edici olarak Meryem
o§lu isa'yr gönderdik; ona da, iginde srrf
hidäyet ve harika bir nur (rglk) bulunan,
önündeki Tevrat'r da tasdik eden, tak'yä
sahipleri igin de srrf hidäyet ve harika bir
ö§üt olmak üzere lncil'iverdik.

47. incil'e iman edenler de, Allah'rn onda
indirdi§i hükümlerle hükmetsinler. Her kim
de, (inl«är ederek, hafife alarak) Allah'rn
indirdi§i Kitapla hükmetmeyecek olursa,
igte onlarfäsrklann (yoldan grkmlglann) ta
kendileridir.

48. Ey Muhammed! Sana da kendisinden
önceki Kitaplan tasdik edici ve onlan ko-
ruyup kollaylcl bir gahit olmak üzere bu
Kitabr (Ku/an'r) hak olarak indirdik. Artrk
Kitap Ehli'nden senin hükmüne bagvura-
cak olanlar arasrnda Allah'rn indirdi§i bu
Kudan'la hükmet ve sana gelen hakkr br-
rakp onlann haksrz isteklerine uyma. Biz
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gegitli ümmetlerden her biri igin bir kanun,
nizam ve agrk bir yol belirledik. E§er Allah
(icbäriolarak) dileseydi, sizi birtek ümmet
de yapardr. Ancak size verdi§i gegitli ka-
nunlarla, nizamlarla denemek (itaatliyi..ve
itaatsizi birbirinden ayrrmak) istedi. Oy-
leyse hayrrlarda yangrn. Hepinizin son
dönügü yalntz Allah'adrr. O Zaman Allah,
üzerinde anlagamadr§rnrz gergekleri size
bildirecektir.

49. Sana gunu yine emrediyoruz: Arala-
nnda Allah'rn indirdi§i bu Ku/an'la hük-
met ve sakrn, onlann haksrz isteklerine
uyma; Allah'rn sana indirdi§i hükümlerin
bazrlanndan seni saptrrma gayretlerine
de dikkat et. E§er bundan sonra (Allah'rn
indirdi§i hükümden) yüz gevirecek olurlar-
sa, artrk bilesin ki, bir krsrm günahlanndan
ötüni Allah, onlan belaya u§ratmakdiliyor.
Hig güphesiz o insanlarrn go§u fäsrklardrr
(hak yoldan grkmrglardrr).

50. Yoksa onlar, Cähiliyye devrinin (islam
öncesinin) hükmünü mü anyorlar. Za-
ten hakkryla iman etmig olan bir topluma
göre, Allah'tan daha güzel hüküm veren
kim vardrr!

(a9) Riväyet olunuyor ki, Yahudi'lerin bilginleri de-
diler ki: "Bizi Muhammed'e götürün; belki onu di-
ninden saptrnrrz." Nihäyet bunlar, Peygambeiimi-
zin huzuruna vannca dediler ki: "Ey Ebu l(asm
(lGsrm'rn babasr)! Bilirsin ki, biz, Yahudibilginleri-
yiz.Biz sana uydu§umuz takdirde bütün Yahudi'ler
sana uyarlar. Bizimle kavmimiz arasrnda husumet
var. Biz, senin hükmüne bagvuraca§rz; sen bizim
lehimize hükmedersen, biz sana iman ederiz." Pey-
gambeiimiz ise, onlann bu teklifini ret etti. ige o
zaman bu äyet indi.

(50) Cähiliyye'den maksat, ya Cähiliyye'nin din an-
laygdrr ki, haktan sapmay gerektiren nefsani ar-
zulara uymak ve hükümlerde münafrkhk etmektir;
ya da Cähiliyye'den maksat, Cähiliyye halkdrr ve
Cähiliyye hükmü de, öldünilenler igin uyguladrklarr
imtiyazh krsasdrr. Bunun tafsilatr, 42. äyetin agrkla-
masrnda gegti.
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51. Ey (Tevhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! O (islam'a ve Müslüman'lara dügman-
hk yapan) Yahudi'leri ve Hrristiyan'lan
dost edinmeyin (onlara itimat etmeyin;
onlarla ahbaphk iligkileri kurmayrn). Qün-
kü onlar, birbirlerinin dostlandrr (onlar size
kaqr birlegirler). Sizden her kim de, onlan
dost edinecek olursa, igte o da, gergekte
onlardandrr. §üphesiz Allah, o zalimler
güruhunu hidäyete erdirmez.

52. Ancak o kalplerinde hastrahk bulunan-
lann (münafrklann), onlann dost-lu§una
(yardrmrna) kogugtuklannr gönirüsün; di-
yorlar ki: "Bagrmrza (krthk, Müslüman'lann
bagansrz kalmalan gibi) bir felaketin gel-
mesinden (ve Yahudi'lere muhtag olmak-
tan) korkuyoruz." Artrk umulur ki, Allah, bir
fetih veya kailndan hayrrh bir ig (münafrk-
lan ifga etmek) getirecek de, onlar, iglerin-
de sakladrklarr (güphe, l«äfirlerin dostlu§u
gibi) geyden dolayr pigman olacaklar.
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53. iman etmig olanlar da (birbirlerine
veya Yahudi'lere) diyecekler ki: "Bunlar
mrdrr kesenkes sizinle beraber oldukla-
nna olanca yeminleriyle Allah'a ant igen-
ler?" Onlann bütün yaptrklan boga gitmig-
tir. Böylece onlar, hüsrana u§ramrglardrr.

54. Ey iman etmig olanlar! Sizden her kim,
dininden dönecek olursa, bilsin ki, Allah,
(onlarrn yerine) öyle bir toplum getirecek
ki, Allah onlan sever; onlar da Allah'r se-
verler; onlar mü'minlere kargr algak gö-
nüllü, käfirlere kargr getindirler; onlar Allah
yolunda cihat ederler; higbir knayrcrnrn
knamasrndan da korkmazlar. igte bu,
Allah'rn !ütfudur. Allah, kime dilerse, bunu
ona verir. Taten Allah Väsi'dir (lütfu genig-
tir), Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

55. Sizin dostunuz ancak Allah ve Onun
Elgisidir; bir de o kimselerdir ki, iman eder-
ler; nikü ederek (hugü iginde) namazr
dosdo§ru krlarlar ve zel«ätr verirler.

56. Her kim de, Allah'r, Onun Elgisini ve
mü'minleri dost edinecek olursa, bilsin ki,
gergekten galip olanlar,yalntz Allah'rn frr-
kasrdrr.

57.Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Sizden önce kendilerine Kitap verilmig
olanlardan dininizie§lence ve alaya alan-
lan ve di§er Gfirleri (mügrikleri) dostlar
edinmeyin. E§er gergek mü'minler iseniz,
Allah'tian (Onun buyruklanna kargr gel-
mekten) sakrnrn.

(51) Di§er äyetlerde oldu§u gibi, bu äyette de inig
sebebi özel ise de, hüküm, bütün Müslüman'lar
igindir: Müslüman'lar, Yahudi ve Hrristiyan'larla,
lslam'a ve Müslüman'lara zarar verecek dostluklar,
ittifaklar kuramazlar.

Ancak ne hazindir ki, ldfirledn dügmanh§rna gerek
kalmadan, Müslüman'lar iginde yetigen Tasawufi
gruplar, lslam'rn Tevhit inancrnr da, mücadele az-
mini de ve ilmi aragrrma hevesini de katlettiler.

MAIDE SURESI
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Miladi 11. asrrdan itibaren önce Nizamiye medre-
selerinde, sonra di§er medreselerde häkim olan bu
zihniyetin öncüleri, o görtemli islam medeniyetini
meydana getiren bütün allameleri dinsizlikle itham
ederek yöneticilerin yardrmryla onlann hepsini saf
dq ettiler. lge asrrlar boyu süren bu goküg süreci
sonunda Müslüman'lar, dünyanrn her tarafrnda bi-
lim ve teknolojide de, refahta da, insan haklannda
da, hatta dünistlük ve ahlal<ta da käfirlerin gok ge-
risine dügttiler.

(52) Bas münafrk Abdullah bin ÜOeyy ite etrafrnda-
ki münafrklar: "Medine'de durumun aksine dönüp
üstünlü§ün l«äfirlere gegmesinden veya kdrk ve
yokluk gibi zamanrn bir srkrntrsrna maruz kahp da,
Yahudi'lerin bize erzak ve borg vermemelerinden
korkuyoru/' diyorlardr.

Riväyet olunuyor ki, bu äyetler inince, Ubade bin
Samit (R.), Peygambeiimize (S.) dedi ki: "Benim
Yahudi'lerden gok sayda dostlanm vardr; ailk ben
onlann dosüu§una son veriyorum ve yalnrz Allah ile
Elgisini ve mü'minleri dost edinmekle yetiniyorum."

Abdullah bin Übeyy ise: "Ben felaketleden korka-
nm; o zaman onlara ihtiyaom olacak; bunun igin
ben, onlann dostlu§unu hrakmam" dedi.

Ubade bin Samitin, dostluklaflna son verdi§i, Ab-
dullah bin ÜUeylpin ise, dostluklarrndan vaz§egme-
di§iYahudi'ler, Medine gevresindeki üg Yahudi ka-
bilesinden biriolan Kaynuka O§ullan Yahudi'leri idi.

(!f) Riväyet olunuyor ki, Peygambeiimiz (S.) he-
nüz hayatta iken gu üg kabile dinden d<indüler:

Müdlec O§ullan. Reisleri yalano peygamber Ewed
el- Ansiidi. Füru2 el Deylemil bir gece basklnrnda
bu yalano peygamberi öldürdü. Peygambe/imiz
(S.), bir mucize olarak, aynr geoe onun öldünildü-
§ünü Ashab'a haber verdi ve ertesi gün de vefat
etti.

Yalanq peygamber Müseylimet el- Kezzäb'rn kabi-
lesi, Hanife O§ullan. Milseylimet, Hz.Ebu Bekir (R.)
hilafetinde, Yemame savagrnda öldünildü.

Yalanq peygamber Tulayha bin Hweylid'in kabile-
si Esed O§ullan. Peygambe/imiz (S.), onun üzeri-
ne Halid bin Velid (R.) kumandasrnd bir birlik gön-
derdi. Onun kavmi yenildi; kendisi de önce §am'a
kagh; daha sonra samimi olarak Müslüman oldu.

Gelmesi müjdelenen bahtiyar kavim, bir riväyete
göre Medine Müslüman'landrr. Di§er bir riväyete
göre Yemen halkrdrr Bir di§er riväyete göre Fars
halkdrr. Ba§l€ bir riväyete göre lGdisiye sava-
grnda bulunan Neha', Kinde ve Becile kabilelerinin
mücahitleridir.
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58. Siz insanlan namaza ga§rrdr§rnrz za-
man da onu eÜlence ve alaya ahyorlar.
lgte bu, güphesiz onlarrn akrllannr igletme-
yen bir topluluk olmalanndandrr.

59. Ey Muhammedl De ki: "Ey Kitap Ehlil
Bizim (tann olarak ) yalnrz Allah'a iman
etti§imiz ve bize indirilen Ku/an'a da, biz-
den önce indirilmig olan Kitaplara da inan-
dr§rmrz igin mi bizi ayrplyorsunuz? Zalen
sizin go§unuz fäsrklarsrnrz (yoldan grkmr§
kimselersiniz).

60. Ey Muhammed! De ki:'Allah kailnda
ceza olarak (sizin sandr§rnrzrn aksine)
asrl kötü olanlan size haber vereyim mi?
Onlar, Allah'rn länetledi§i, gazap etti§i, ig-
lerinden maymunlar, domuzlar (maymun
ve domuz ruhlu kimseler) ve ta§üta (bätrl
tan rrya) tapanlar gr kard I § r kimselerdir. i gte
asrl onlann yeri kötü ve onlar do§ru yol-
dan sapmrg olanlardrr."
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61. Onlar (Yahudi münaflklan), size gel-
diklerinde de: "Biz, iman etmigizdi/'derler.
Oysakionlar, sizin yanlnlza küfürle girmig
ve küfürle grkmlglardtr.Zalen Allah, onla-
rrn gizlediklerini daha iyi bilendir.

62. Onlarrn go§unu da yalan ile zulümde
ve haram yemekte yanslr gönirsün. Onla-
nn yaptrklan gergekten ne kadar kötüdür!

63. Mürgitleri ve bilginleri, kendilerini ya-
lan söylemekten ve haram yemekten
men'etselerdi olmaz mtydt? Onlann igle-

dikleri gergekten ne kötüdür!

64. Bir de, Yahudi'ler dediler ki. 'Allah'tn
eli ba§hdrr (stktdrr)" Böyle dedikleri igin

onlann elleri ba§lanstn ve onlara länet
olsunl Haytr, Allah'ln elleri aglkfir; dile-
di§i gibi verir. Ey Muhammed! Ant olsun
ki, Rabb'inden sana indirilen Ku/an, on-
lardan birgo§unun azgtnltk ve küfrünü de
artilracaktrr. Biz, onlann arastna ktyamete
de§in sürecekdügmanhkve kin de soktuk.

Onlar her ne zaman savas ategini tutug-

turmak isteseler, Allah onu söndürür. Za-
ten onlar yeryüzünde hep bozgunculu§a
gahgrrlar. Allah da bozgunculan sevmez.
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65. E§er kendilerine Kitap verilmig olanlar
da, gergekten iman etmig ve takväy gö-

zetmig olsaladr, Biz, onlann eski kötülük-
lerini mutlaka örterve onlan Naim (nimet-
Ieri bol) cennetlere koyardtk.

66. E§er onlar da, gergekten Tevratt,
incil'i ve Rabb'lerinden kendilerine indi-
rilmig olan vahyi (Ku/an'1, eski vahiyleri)
do§ru olarak uygulasalardt, kugkusuz
hem üstlerindeki neyvelerden, hem de
ayaklarr altrndaki ekinlerden bol, bol yer-
lerdi (bol gelirler elde etmesini ö§renir-
lerdi. Allah, onlann,kazanglanna bereket
verirdi.) Onlardan agtnlt§a kagmayp orta
yolu tutan (Peygambe/imize iman eden,
yahut Peygambe/imize dügmanltkta agt rl

olman) bir topluluk vardtr, ancak go§unun
yaptrklan ne kötüdür!

67. Ey Allah'tn Elgisi! Rabb'inden sana
indirileni bildir! E§er bunu yapmayacak
olursan, bil ki, Onun Elgili§ini bildirmemig

ruAioe sünesl Cüz:6
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olursun. Allah da, seni o insanlardan ko-
ruyacahrr. Allah, o käfirler güruhunu asla
hidäyete erdirmez.

68.Ey Muhammed! De ki: "Ey Kitap Ehli!
Siz, Tevrat'r, incil'i ve Rabb'inizden size
indirilen vahyi (Ku/an'!, eski vahiyleri)
do§ru olarak uygulamadlkga, hak bir gey
(din, yol) üzerinde de§ilsinizdir." Ey Mu-
hammed! Ant olsun ki, sana indirilmig olan
Ku/an, onlardan goöunun azgrnh§rnr ve
küfninü mutlaka arttrracaktlr. Artlk sen o
käfirler güruhu igin üzülmel

69. §üphesiz o kimseler ki, (eski peygam-
berlere) iman etmiglerdi, o kimseler ki, Ya-
hudi, Sabii Hrristiyan olmuglardr, onlar-
dan her kim, (dinleri hak iken) Allah'a ve
ährret gününe iman etmig, saalih igler (di-
ninin emretti§i iyilikleri) de yapmrgsa, artrk
onlar igin korku yoktur; onlar üzülecek de
de§illerdir.

70. Ant olsun ki, Biz, gergekten israil
O§ullarr'ndan sa§lam söz almrgtrkve ken-
dilerine Elgiler (peygamberler) göndermig-
tik. Ne zaman bir Elgi onlara, nefislerinin
hoglanmadr§r geyleri getirmigse, onlar o
Elgilerden bir krsmrnr yalancl saymrglar;
bir krsmrnr da öldürmüglerdi.

(66) Bir gönige göre, Rabb'lerinden kendilerine
indirilmig olandan maksat, Esa'ya, Habkük ve
Daniyal'rn (S.) kutsalolmayn kitaplarrdrr. Qünkü bu
kitaplarda, Peygambe/imizin gelece§ini müjdele-
yen gok ifade vardlr.

(69) Bu äyetle ilgili agklama, Bakara: 62. äyette
gegti.
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71. Hem de onlar (israil O§ullan, Pey-
gamberleri yalancr saymalanndan ve on-
lan öldürmelerinden dolayl kendileri igin)
bir azap olmayacak sandrlar da, sanki kör
ve sa§rr kesildiler. Sonra Allah, tövbelerini
kabul etti; sonra onlarrn go§u, yine sanki
kör ve sa§rr kesildiler. Allah da, onlann
yapilklannl pekiyi görmektedir.

72. Ant olsun ki: "Kugkusuz Allah, Mer-
yem o§lu Mesih'in (isa'nrn) ta kendisidi/'
diyenler, (Yakubi H r ristiyan'lar) gergekten
l«äfir olmuglardrr. Mesih ise göyle demigti:
"Ey israilO§ullar!Benim Rabb'im, sizin de
Rabb'iniz olan Allah'a (ortak kogmadan)
taprn; günkü gergek gu ki, her kim, Allah'a
ortak kogacak olursa, bilin ki, Allah ona
cenneti haram krlmrgtrr ve onun varaca§r
yer, o ategdir. Zalimler igin yardrmcllar da
yoktur."

73. Ant olsun k "Kugkusuz Allah, ügün
(ü9 tannnr) ügüncüsüdür (en büyü§üdür)!"

uAioe sünesi
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diyenler (Nesturi ve Meleki Hrristiyan'lar)
gergekten käfir olmuglardrr. Oysaki bir tek
Tann'dan bagka hig bir tianrr yoktur. E§er
bu soylediklerine son vermeyecek olurlar-
sä, iglerinden küfürde direnenlere (l«äfir

olarak ölenlere) hig kugkusuz pek actkh
bir azap dokunacaktrr.

74. Onlar artrk Allah'a tövbe etmeyecekler
mi ve Ondan ba§rglanma istemeyecekler
mi? Zalen Allah Gafü/dur (pek ba§rglayt-
crdrr), Rahim'dir (pek esirgeyicidir).

75. Meryem o§lu isa Mesih, Allah'ln yal-
nrz bir Elgisidir. Ondan önce nice Elgiler
gelip gegmiglerdir. Onun annesi de, özü
sözü do§ru bir kadrndrr. iksi Oe yemek
yerlerdi. Ey Muhammed! Bak, Biz onlara
äyetlerimizi nasrl agtkltyoruz! Sonra bak;
nasrl ( haktan) saptrnlryorlar!

76. Ey Muhammed! De ki:'Allah'tian baska,
size ne bir zaran, ne de bir yarar sa§laya-
mayan nesnelere de mitapryorsunuz? Oy-
sakiAllah yegäne Semldir (her geyi pekiyi

igitendir), Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

fl1) Bu äyet, israilO§ullan'nrn, Hz. Musa'dan son-
ra Tevratrn emretti§i Tevhid inanctnt hrakp gike
(Allah'a ortak kosma inanctna) dügmeleri ve onlart
uyaran peygamberlere yapttklanna isaret eüTekte-
dir. §öyle ki:

Hz. Musa'dan (S.) birkag asrr sonra isnail O§ullan,
yine Tevhid inanonr brakrp tiamamen girke batmq-
lardr. Onlann peygamberleri, kendilerini uyarmqlar;
bütün üstünlüklerinin ve baqanlanntn Tevhid inan-
crna sahip olmalanna ba§lt oldu§unu, bunu terk
ettikleri takdirde, Allah'tn(C.), onlan dügmanlanntn
eliyle cezalandrraca§rnt anlatmrg; ancak israil o§ul-
lan bu uyanlarr dinlememigler. Sonunda Filistin'de
yasayan Amalika, Calüt'un kumandaslnda onlara
saldr rrp bolgedeki häkimiyetlerine son vermigler.

Sonra israil O§ullan, girkten tövbe edip kendilerine
gelmigler ve dügmanlanna kargt savagmak igin,
peygamberlerinden, Allah'a (C.) yalvanp kendF
lerine bir hükümdar (kumandan) tayin edilmesini

istemigler. Peygamberleri de, Talüt'un, kendilerine
hükümdar tayin edildi§ini bildirmig. Yaprlan savag-
ta da Talüfun askerleri arasrnda bulunan Davud,
Calütu öldürür (M?,ara.:24&250) ve Talüttan sonra
Hz. Davud (M.O.102S974), hem peygamber, hem
de hükümdar olarak israil.O§ullan'nrn häkimiyetini
yeni bagtan kurar ve M.O. 1020 yhnda Kudüs'ü
devlet merkezi yapar.

Hz. Davud'un yerine gegen o§lu Süleyman (M.Ö.
97+ 933) da, bir peygamberdir. Onun saltanat dö-
nemi, israilO§ullarr igin tam bir refah ga§r olur. Hz.

Süleyman, Kudüste muhtesem bir Tevhid mäbedi
inga eder.

Hz.Süleyman'rn vefatrndan sonra ülke bir kargaga-
ya süniklenir ve M.O.933'te ülke, lsrail ve Yahuda
olmak üzere ikiye aynhr. Kuzeydeki israil devleti-
nin mekezi Samaria, güneydeki Yahudi devletinin
merkezi de Kudüs olur.

Sonra kuzeydeki israil'liler, Tevtid inancrndan
aynlp girke dügerler. Hz. Musa'dan sonra israil
O§ullarr'nrn don büyük peygamberinden biri olan
Hz. Egayanrn (Eg'rya'nrn), btittin uyanlanna ra§-
men israil O§ullarr, tövbe edip girki brrakmtyorlarve
Hz. Ega'ya'yr da gehit ediyorlar. igte o zaman pey-
gamberlerinin bildirdiöi felaket geliyor: israil devleti,
kuzeyden gelen yabancrlann saldtnlan kaqslnda
perigan olur ve nihäyet M.Ö. 705'te Asur krah 2.

Sargon tarafrndan ortadan kaldtnltr.

Kuzeyden sonra güneydeki israil O§ullarr da Tevhid
inancrnr brrakrp girke dügtüler. Yine, Hz. Musa'dan
sonra israil O§ullan'nrn dört briyük peygamberlerin-
den ikisi olan Hz. Ermiya ve Hz. Hazkryl (Hazktyal
S.), onlarr gok uyardrlar; ancak israil O§ullarr, onla-
nn uyarrlanna kulak asmadtklan gibi, bu iki büyük
peygambere gok da eziyet ettiler. Sonunda bu pey-
gamberlerin bildirdikleri felaket geldi:

Babil krah 2. Nabukodonosor (Buhtenassar), Asur
devletini yktrktan sonra Yahuda krallt§tnt vergiye
ba§lar. Yahudi krah, ytlltk vergiyi ödemekten l<a-

grndr§r igin Babil krah, M.O. 586'da Kudäs üzerine
yürür; kendisine ba§h kalaca§rna inandt§t birini kral
yaparve halkrn birgo§unu da köle olarak Babil'e gö
türür. Sonra yeni kraltn da, Mtsila ittifak araygtna
girdi§ini görünce, M.O. 587de ikinci kez Kudüs'e
girer ve Yahudi krahnr tahttan indirip gözlerini oy-
durur; onun o§ullannt da öldürür ve Yahudi'lerin
özellikle okur-yazarlannr Babil'e sürgün eder. Ya-
hudi'lerin Babil sürgünü ve esareti yaklagk 70 ytl

sürer. Sonra Babil krallt§t da Persler tiaraftndan

ortiadan kaldrnhr ve Babil'de bulunan israil O§ullan
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serbest hraklrr.

israil O§ullarr, Hz. Musa'dan sonra gelen Yuga,
igmuil, Hazkryl, ityas, Elyesa', Yunus, Zel'eiyya,
Yahya ve isa (S.) gibi peygamberlerin bazlannr
yalanlamqlar; Zelaiyya ve Yahya'yr (S.) da öldür-
mügler; Hz. isa'y da öldürmeye tegebbüs etmigler-
di.

Riväyeüere göre, dülgerlik yaparak eme§iyle gegi-
nen Hz. Zek,eiyya, hayatrnrn son günlerine kadar
Beyt-i Makdis'teki görwine devam eder. Onun ih-
tiyarlk ga§rnda^o§lu Hz. Yahya do§ar. Ku/an'da
Meryem:2-15. Al-i lmrän:38-40. äyetleri, bu kutlu
olay anlatnaktadrr.

Hz. Ze?,eiya ile Yahya da, Hz. Yakub un (S.) ha-
nedanrndandr. Hz. Yahya da, bir peygamberdir ve
o da, Hz. lsa'y tasdik eünistir. Hz. Yahya, Yahudi
krah, Hercdes'in uygunsuz bir evlili§ini onaylama-
dr§r igin bagr kesilerek idam edilmigi. O§lunun
katlinden sonra kendisi de kagmak zorunda kalan
Hz. Zelartyya da, bir a§ag kovu§unda saklanmrg
ve iginde saklandr§r a§ag kesilerek gehit edilmigtir.
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T7.Ey Muhammed! De ki: "Ey Kitap Ehli!
Haksrz yere din srnrrlannt agmayrn; daha
önce (atalan) gergekten sapmt§, birgokla-
nnr da sapttrmt§; (islam geldikten sonra)
kendileride do§ru yoldan sapmts olan bir
güruhun bätrl aaulanna da sakn, uyma-
ytn!"

78. israil O§ullarr'ndan küfre saplanan-
lar, Davud ve Meryem oglu isa lisanryla
länetlenmiglerdir. igte bu, onlann isyan
etmelerinden ve (yasaklarda) srnlrlarr ag-
malanndandr.

79. Onlar, her zaman igledikleri kötülükler-
den bibirlerini ahkoymaya gahsmazlardt.
Gergekten onlann yapttklan ne girkindil

80. Ey Muhammed! O Kitap Ehli'nden
go§unu (sana ve Müslüman'lara olan
dügmanhklanndan dolayr) Allah'a ortak
kogan (Mügrik) käfirlerle dostluk eder gö-
ninisün. Nefislerinin ährret hayatlarr igin
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önceden hazrdadrKan ne kadar girkindir!

Qünkü Allah, onlan gazabtna u§ratmtg ve
onlar azapta sonsuza dek kalacaklardtr.

81. Oysakie§er Kitap Ehli, (ortak kogma-
dan) Allah'a, kendi peygamberlerine ve
onlara indirilmig olana gergekten iman et
mig olsalardr, o mügrik käfirleridost edin-
mezlerdi. Ancak onlann go§u zaten yol-
dan qrkmrglardrr.

82. Ey Muhammed! Ant olsun ki, (Tevhid
imanr ile) iman etmig olanlann en giddetli

dügmanlarr olarak, gergekten Yahudi'le-
ri ve Allah'a ortak koganlan (Mügrikleri)

bulacaksrn. Ant olsun ki, iman etmig olan-
lara gergekten sevgide en yakn olarak
da: "§üphesiz biz, Hrristiyan'lan/' diyen-
leribulacaksrn. igte bu, gergekten onlann
iginde kegigler ile rahipler bulunmastndan
ve onlann kugkusuz büyüklük taslamaz
olmalanndandrr.
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8il. Onlar (Müslüman olan Hlristiyan'lar),
Allah'rn Elgisi'ne indirilmig olan Ku/an't
dinledikleri zprmana da, hakk tantdtklann-
dan dolayr gözlerinden yaglar bogandl§tnl
göninisün. Onlar derler ki: "Ey Rabb'imiz!
Biz iman ettik; artrk bizi hakkn gahitleriyle

beraber yaz!"

84. "Hem de, Rabb'imiztn, bizi saalih
(do§rulukan ayrrlmayan) birzümre ile bir-
likte cennete koymastnt biz umuyorken,
Allah'a ve bize gelmig olan hakka ne diye
iman etmeyelim?"

85. iste bu soylediklerinden dolayr Allah

onlan, altlanndan trmaklar akan cennet-
lerle mül«äfatlandtrmtgilr. Onlar sonsuza
dek orada kalacaklardrr. ihsan ehlinin (la-
yrkryla iman edenlerin, iglerini hep laykry-
la yapanlarrn) mükäfatl da igte budur.

86. O kimseler ki, küfre saplandtlar ve
äyetlerimizi inl«är ettiler, igte onlar da ce-
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hennem yaränlandtr.

87. Ey ffevhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Allah'rn size heläl krldr§r hog, te-
miz nesneleri kendinize haram krlmayrn;
agrn da gitmeyin (he!äl srnrnnt asmaytn,
Hrristiyan rahiplerin yaptr§r gibi nefsinizi
helällerden mahrum brrakmayrn). Qünkü
Allah, agrn gidenleri asla sevmez.

88. Allah'rn size helä|, hog olarak verdi§i
bütün rrzrklardan da yiyin; (tann olarak)
yalnrz Kendisine iman etmig oldu§unuz
Allah'a kargr takväyr da gözetin.

89. Allah sizi (geligi güzel) kasrtsrz olarak
etti§iniz yeminlerinizden dolayr sorumlu
tutmaz; yalnrz kastth olarak, yapaca§rnrzr
pekigtirmek igin etti§iniz yeminlerden do-
layr sizisorumlu tutar. igte bu yeminin ke-
fareti, goluk gocu§unuza yedirdiklerinizin
ortalamasrndan on yoksulu doyurmak, ya
da onlan giydirmek, ya da bir köle azät et-
mektir. Bunlann birini bulamayan igin ise,
üg gün orug tutmaktrr. Kasrtlr olarak ye-
min etti§inizde yeminlerinizin kefareti igte
budur. Yine de (insanlann arastnt bulma-
mak, haylrll bir ig yapmamak igin yaptlan
yeminler müstesna,) siz, yeminlerinizi ko-
ruyun. §ükredesiniz diye Allah, äyetlerini
size igte böyle agrklar.

(84) Bazr riväyetlere göre bu äyet ile bundan son-
raki üg äyet, Habesistan hükümdarr Necagi ve
onun yakrn adamlarr hakklnda inmigtir. §öyle ki:
Mekke'de Kureyg käfirlerinin, inang ve ibadet hür-
riyetini tantmayan aclmastz tutumlan ve baskrla-
n kargsrnda bazr Müslüman'lar, peygamberlisin
5. Yrlrnda Receb ayrnda gizlice Mekke'den grkrp
Habegistan'a gittiler. Yaklagrk bir yrl kadar sonra
da saylan 100'ün üstünde Müslüman'lardan olu-
gan ikinci kafile de, Cafer bin Ebu Talib bagkanh-
§rnda Mekke'den aynhp Habegistan'a gitti. Kureyg
l«äfirleri, Müslüman'lann gogünü durdurmak ve gi-
denleri de geri getirmek igin Amr bin As ile AbduF
lah bin Ebu Rebia'y birgok hediyelerte Necagfye
gönderdiler. Once, götüülen hediyeler Necagf nin
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generallerine ve yüksek devlet adamlanna tiakdim
edilip destekleri istendi. Sonra Necaglnin huzuruna
kabul edildiler. Amr bin ns, «lz alarak goyle dedi:

"Bizden baz kendini bilmezler, dinimizden grktrlar;
ancak sizin dininize de girmediler; ne oldu§unu pek
anlamadr§rmz yeni bir dine inanmqla[ sonra da
sizin ülkenize sr§rndrlar. Onlarr bize geri vermenizi
istiyoruz."

NecaSi ise, bu Müslüman'larr dinledikten son-
ra karannr verece§ini soyledi. Bunun üzerine
Müslüman'lar, huzura ga§rrldrlar. Neca,gi tiarafrn-
dan yöneltilen sorulan Müslüman'lar adrna Cafer
bin Ebu Talib cevaplandrrdr ve Necaglnin iste§i
üzerine de Meryem süresinin bag tarafrndan 34
äyet okudu. NecaSi okunan äyetlerden o denli et-
kilendi ki, akan gözyaqlan sakalrndan süzülmeye
bagladr. NecaSi Kureyg heyetinin hediyelerini geri
verdi ve Müslüman'lann, güven iginde kendi ülke-
sinde kalabileceklerini $yledi. Kureyg elgileri, elleri
bog Mekke'ye dönerken, Müslüman gögmenler de,
artrk güvenilir bir hükümdann yönetimimde inangla-
nnrn gere§ini serbestge yagayabilecekleri yeni bir
ülke bulmanrn sevincini yagryorlardr.

Di§er bir riväyete göre, Necaglnin kavminden 73
kigilik bir heyet, Peygambe/imize (S.) geldiler. Pey-
gambe/imiz, onlara Yäsin süresini okudu; onlar da
a§layarak dinlediler ve Müslüman oldular.

(87) Riväyet olunuyor ki, aralannda iOni Mes'ü0,
Mrkdad bin Esved, Osman bin Maz'ün ve Ebu
Huzeyfe'nin azäth kölesi Salim'in (R.) de bulun-
duklan bir grup Sahabi kendi aralannda toplanrp
Yahudi derviglerin ve Hrristiyan rahiplerin yaptr§r
gibi kalan ömürleriniyalnrz ibadetle gegirmek, gün-
düzleri devamh orugtutmak, geceleri de uyumadan
hep namaz kllmak, kadtnlara yaklasmamak, eti ve
ya§h yemekleri yememek ve eski püskü elbiseler
giymek süretiyle zahitge yasamaya azmeüiler ve
hatta bazrlan kendilerini ksrrlagürmay bile dügün-
düler.

igte^Ou günlerde Osman bin Maz'ün'un hanrml,
Hz.Aige'nin yanrna geliyor. Hz. Aige (R.), onu gok
bakmsrz görünce sebebini soruyor ve o da, ko-
casr Osman'rn, kendisini tamamen ibadete verip
artrk yata§rna hig girmedi§ini söylüyor. O srada
Peygambe/imiz (S.) eve geliyor ve Hz. Aige, bunu
kendisine anlatrnca, Peygamber'imiz, hemen Os-
man bin Maz'ün'u ga§rftryor ve ona: "Osman, ne
oluyor?" diyor. Osman bin Maz'ün da: "Ben kendimi
tiamamen ibadete verdi§im igin bunu yapryorum!"
diyor ve olanlan Peygambeiimize anlattyor. Pey-
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gambedimiz, ona: "Hemen hanrmrnr al, eve götr.ir

ve onunla yata§a gir!" diyor. Osman bin Maz'ün:
'Ya Resülallah, ben orugluyum!" diyor. Peygam-
befimiz:'0rucunu bozacaksn!.." diyor.

Sonra Peygambeiimiz (S.), Ashab'rna goyle diyor:

"Bazr kimseler, hanrmlanndan, lezzelli yemekler-

den ve uykudan uzak duruyorlarmq. Ben, hem
uyurum; hem gece namaz ktlanmihemzamana-
man orug da tutianm; hem eglerimle cinsel hayattmt
da yagarrm. Benim hayat trazrmdan uzak duran,
benden de§ildir."

Riväyet olunuyor ki, üg Müslüman z:I, Peygam-
ber'imizin (S.) ne kadar ibadet etti§ini ö§renmek
igin Peygambe/imizin kapstna gelip bu konuda
Efendimizin hanrmlanna sorular soruyorlar. Efendi-
miz (S.) gelince de, onlardan biri, her zaman bütün
gece namaz kld§rnr soy[iyor; biri de, btitün sene
orug tuttu§unu söyltiyor; ügüncüsü de, hep kadtn-
lardan uzak durdu§unu, söylüyor. Bunun üzerine
Peygambeiimiz (S.) onlara goyle buyuruyor:

"Bana bakrn! Vallahi, ben hepinizden daha gok
Allah'tan korkanm ve hepinizden daha fazla Allah'a
kargr takväyr gözetirim. Bununla beraber ben, faz
oruglar dqnda z,lman, zaman orug tutanm; za-
man, zaman datutmam; gecelerin bir ktsmtnda na-
maz krlanm; bir ksmrnda da uylrum ve kadtnlarla
evlilik hayatrnr yasarm. Benim bu sünnetimden
(hayat taarmdan) yüz geviren, benden degildir."
(Buharä47/6)

Yine, Peygambeiimiz (S.) qöyle buyurmu$ur:

"Sen cihat etmeye bak; günkü islam'rn rehbanilrye-
ti (Hrristiyan'lann ruhbanh§tna kargr islam'rn emri)
budur." (ibni nanbel)

"Rehbaniyyet (Ruhbanhk), bize asla emredilmedi."
(ioniHanbel, Darimi)

igte ashnda Yahudi deMglerin ve Hrristiyan rahip
lerin takvä anlayg olan bu hayat taz, Sahabe
devrinden sonra MiladiS. Asnn ilk geyre§inde ünlü
Täbii Hasan Basrfnin talebesi olan Fekad Sabahi
gibi bazr kimselerce benimseniyor ve Önce lraKtia

Näsikler, Zahidler, Tövbekärlar, A§layanlar, Kssa-
olar adlanyla anrlan cemaatler olugmaya bagltyor.

Bundan 50seneden azbirzamanda Horasan gibi

ülkelere de yayrltyor ve 2 astr sonra da di§er lslam
ülkelerine de yayltyor.

Bu cemaaüerde, dünyaya itibar etmemek, nimet-
lerin en azryla yetinmek, hayattan gikäyetgi olma-
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mak, devlet yöneticilerinin iglerine kangmamak gibi
hususlar telkin edildigi igin, bu anlayg, genellikle
ädil olmayan hükümdarlar tiarafrndan da destek
göniyordu.

Tasawufun en ünlü öncüleri gunladu: Davud el-
Tai(ö1.776), iOranim bin Edhem (ö1.783?), Rabia
eFAdevilrye (ö1.801), Märuf el- Kerhi (ö1.816), Bigr

el- Hafi(ö1.&41), Zü'nnün el- Msri(ö1.86), Bayezid
(Ebu Yezid=Yezid'in Babasr) el- Bistami (ö1.874),

Seri el- Sekati (ö1.870), Sehl eFTüsteri (ö1.896),

Cüneyd el- Ba§dadi (ö1.910), Hallac el-Mansur
(ö1.s22).

Bunlann hayatlan incelendi§inde, Hadis, Flkth, Ke-
lam gibi islamiilimlerde bir dednli§e sahip olmadrk-
lan anla,glrr. Bunlar birer halk värzt olup insanlart
zahidli§e (dünya nimetlerine itibar etmeyip zamant
ibadet ve zikirle gegirmeye) davet ediyorlardt ve
Yahudi Derv§ler ile Hrristiyan rahiplerin hayat tar-
znr islam'a uyarlamaya galgryorlardr.

Gerek yukarrda antlan tasawuf öncüleri, gerekse

onlardan sonra gelen Tasawuf önderleri, peygam-

berlerin vahiy yoluyla ilähi kaynalGn do§rudan
do§ruya bilgi aldrklan gibi, kendilerinin de ilhäm
yoluyla aynr loynaktan bilgi aldtklart iddiastnda ol-
duklan igin, bunlar, lslam inanctna göre kil{tir say-
lan geyleri de pervaszca soylüyorlar. Onlart savu-
nanlar, o sozlerinin, remzi ifadeler olduklannt iddia
ederek gegitli teviller yapryorlar. Ancak bu teviller,
gergek drgr savunmaladan ibarettir. Nitekim Man-
sur eFHallac rn idam gerekgelerinden biri de, onun
"lG'be tahdp edilmelidi/'sözüdür. Onun bu sözü
bagkalarr tiarafrndan tevil edilmisse de, Hallac'tn
mensup oldu§u lGrmetfler ftrkas, bu sözlerini oF

du§u gibi anlamtg ve bunu birvasiyeti gibi kabulet-
miglerdir. Nitekim Hallac, M. 922'de idam edildikten
bir sene sonra 923'de lGrmetfler lG'be'yi basarak
tavaf edenleri krlqtan gegiliyorlarve Hacer-i Esved'i
ahp götüniyorlar ve SuudiArabistan'tn Ahsa bolga'
sinde yaptrdrklarr bir tapna§a koyuyorlar. Hacer-
Esved, burada 22 yrl l<altyor. Sonra Karmetilerin
reisi, vücudunda bir takrm yaralann gkmasnt,
yaptr§r igin u§ursuzlu§una yorunca, Hacer-i Esved,
lG'be'ye geri veriliyor.

Yine, Muhyiddin Arabi de, Fütühät'rnda Cebräil'in,
Peygamber'imizin (S.) akl oldu§unu soylemekte-
dir. Peygambe/imize inanmayan mügrikler ve di§er
käfirler de: "Muhammed'in okuduklartntn, Allah ka-
tndan gelen vahiy oldu§una inanmtyoruz; kendisi
bunlan aklrndan uyduruyoi' diyorlardt.

Yine, Mevlana Celaleddin Rumi de, Mesnevisinin
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bagrnda, onun Allah tarafrndan indidldi§ini (tenzil'ün
min Rabb'in Rahim) söylemektedir.

Eflakflnin, Sultan Veled'den naklederek yazdr§rna
göre, bir älim, Mevlana'ya gelip kendisine: "Sen,
Mesnevi'nin ilähi vahiy oldu§unu söylüyorsun;
bunu nasrl söylersin?" deyince, Mevlana, ona göyle
diyon "Ey har, ey sek (ey egek, ey k«ipek)! Qrra nist
(nigin vahiy de§il)? Ey l«ahpe mader (ey annesi kah-
pe)! Qrra nist (nigin vahiy de§il)? Mesnev-i mä (bi-
zim Mesnevimiz), behterest ez Kuian (Ku/an'dan
daha üstündür)"

lGtip Qelebi ve benzerlerin yazdrklanna göre,
Eflakflye, bu Menakrb kitiabrnr, Mavlana'nrn torunu
Ulu Arif Qelebi yazdrrmqür. E§er Eflaklnin yaz-
drklan aslsrz ise, nigin Ulu Arif Qelebi, bu kitabr
Mevlevitekkelerine koydurdu? Nigin o devirde kim-
se ona itiraz etmedi? Nigin islam Ansiklopedisigibi
ciddi eserler de, Mevlana ile ilgili btirtün bilgiler igin
Efl akiyi kaynak gö§ermektedirler.

IITISRITILCNIN, II.|UOCT UZAKI.A§IP TASAWUF
VE TAR|KATE YÖNELMELER|N|N SEBEB|, KE-
RAMET VE §EFAAT itrtRtrtCtOtn

Asrlsz hadislerle takdim edilen keramet ve gefaat
inanq, Müslüman'lann, zamanla ilimden uzaklagrp
tasawuf ve tarikata yönelmelerine sebep olmustur.

Qünkü tasawuf ve tarikat ehline göre, insanrn en
üstün vasfr olan veläyet mertebesine erigip kera-
met ve gefaat yetkili§ olmak igin, ilim sahibi olmak
§art degildir. Nitekim onlara göre veli, "Ma'rifetullah
(Allah'r tanrma)" adrnr verdikleri ilme sahip olan,
günahlardan sakrnan, dünya lezzetlerine ve geh-
veüerine itibar etmeyen, vakiüerini ibadetle gegiren
kigidir. fl-efEzani-$erhu'l Akaid)

Nitekim ilk tasawufgulann hayatlarrnr anlatian
Tabal«at kihplannda anlaüldrörna göre, bähin ta-
rikatlann piri olarak kabul edilen Bayezid (Eba
Yezid=Yezid'in babasr) Bistamlnin (öt.87a) geyhi
olan Ebu Aliel-Sindiel Kürdll namaz dualannr bile
bilmeyen bir ümmi idi.

Bayezid, bu zattan tasawufu ö§rendikten sonra
Peygambeiimizin (S.) Miracr gibi bir miao ken-
disinin de yagadr§rnr iddia etnesinden ve islam
itikadrna aykn daha birgok geyler söylemesinden
dolay zamanrn büttin älimleri, onunla konusmantn,
sohbetlerini dinlemenin haram oldu§una fetva ver-
migledir. Bayezid, bundan sonra ölünceye desin
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münzevi bir hayat yagamrgrr.

Bayezid'in ölümümden 1(X) sene sonra onu seven-
ler, adrna nisbetle Tayfuriyye trarikatnr kurmuglar-
drr. (Ebu Nasr Sarrac- Lum'a. Süllemi- Tabakat.
Ebu Nuaym -ltlye. Huwiri- Kegf. AMullah herevi-
Tabakat. Attar- Tezkiret. Cami- Nefehat)

igte sonralarr bagta Na§bendiye tarikatr olmak
üzere belli baglr btitün tarikaüann, birer kollan ol-
duklan Tayfuriyye tarikatrnrn fikir babas, namaz
dualannr bile bilmeyen Ebu Aliel-Sindf eFKürdidir.

Ancak önceleri islam älimlerinin pek ciddiye alma-
drklan bu tasawuf kervanlna, sonralan gekilci Fr-
kh ve isabetsiz igtihaüarla trafnin olmaytp bunahm
gegren Gazali gibi ünlü gahsiyetler de katrlmrglar
ve bunlar, müktesebatlarrnr Cehäetin reklamr §in
kullanmrglardrr. §öyle ki:

Gazali (ö1.1111) önce §äfii Frkhr'nda gok üntü
eserler veriyor. O devirde §äfii älimlednce "El-
Kri'tübü'l Hamse el- Mütedavile" (En gok ellerde
dolagan beg kitap) olarak vasfiandrnlan o beg ki-
taptan, El- Vasft ve El- Veciz adlanndaki iki Frkrh
kitah, Gazalflnindir. Gazal, gegirdi§i ruhsal bir bu-
nalrmdan sonra gizgisini de§igtitip tasawufta karar
krhyor ve ondan sonra yazd§r Kimya-r Saadette
(Unvan: 1 , Fasl:15) tasawufta cahillerin älimlerden
daha kolay ve daha fazla mesafe aldrklannr söy-
lüyor ve bunu da göyle gerekgelendiriyor: Alimler,
akllannr ve ilimlerini kullandrklan igin, kolay kolay
mürgide teslimiyet gö§ermiyorlar. Onlann, bunca
ilim ve müktesebatlannr yoktaz etmeleri ve ken-
diledni higüir gey bilmeyen bir cahil olarak kabul
etmeleri gok zordur. Cahillerin ise böyle bir engeli
yoktur. Ve tasawufta da ancak teslimiyet göster-
mekle mesafe ahnrr.

Ve diyor ki: "insan kalbi bir havuz gibidir; bilgiler, bi-
rer kanal olan beg duyudan bu havuza akmaktadrr.
Bu kanallar kesilmedikge ve bu havuz, o bilgilerden
iyice temizlenmedikge, irlana erigmek mümkün de-
üildir."

iEe Müstüman'lan felg eden anlayrg budur. insanla-
n, di§er canhlardan ayran vasf, akl ve ilim iken ve
bu vasf sayesinde egref-i mahlükat (yaratrlmrglarrn
en gereflisi) saylmq iken, tasawufa göre, insan,
di§er hayvanlann seviyesine inmedikge kemäle
eremez.

Pekiyi, akhna, ilmine güveni olmayan bir insan, in-
sanl§a bir hizmet verebilir mi? Yeni bir gey buldusu-
nu iddia edebilir mi? Bir lotma de§er üretebilir mi?
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Ben, 1975'te Gazallnin Kimya-r Saadetad[ eserini
tercüme etti§im ?aman, onun bu denli sr§ ve sulan-
drnlmq anlayrgrna hayret etmistim.

Tarikatlan, Peygambe/imize (S.) kadar götüren
silsileler ise, tiamamen uydurmadrr. Zaten tarihi bF
lenler igin bu iddianrn nedenli büyük bir sagmahk
oldu§u gäyet agktr. Orne§in: Bayezid'in ilk ha-
lifesi oldu§u iddia edilen Ebu Hasan el- Harkani,
Bayezid'in ölümünden 87 sene sonra do§mugtur.

(89) l-afu (kastsrz) yemin, bazr mezhep imamla-
nna göre, konugma arasrnda : "Hayrr vallah, evet
vallah'demek gibi, yemin kast olmaksrzrn edilen
yemindir. Di§er bazlarrna göre ise, öyle oldu§u sa-
nrlan, ama ashnda öyle olmayan bir gey igin edilen
yemindir.
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90. Ey (Tevhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! §arap (igki), kumar, dikili taglar (put-
lar), fal oklan, §eytanrn igi olan i§renglikten
bagka bir gey de§ildir. Onun igin bunlar-
dan kagrnrn ki, saadete eresiniz.

91. $eytanrn istedi§i ancak, igki ve ku-
marla aranrza dügmanhk ve kin sokmak,
sizi Allah'r anmal<tan ve namazdan alt-
koymaktrr. Arilk bunlara son verir misiniz?
(son verirsiniz, de§il mi?)

92. Allah'a da, Onun Elgisi'ne de itaat edin
ve onlara muhalefet etmekten (günahlar-
dan )kagrnrn. E§er yine de yüz gevirecek
olursanz, artrk bilin ki, Bizim Elgimize dü-
gen, hakk apagtk bildirmektir.

93. iman edip saalih (islam'a uygun) igler
yapanlara, (yasaklandtktan sonra sarap-
tan)sakrndrklan,imanlannda sebat ve sa-
alih (islam'a uygun) igler yapmaya devam
ettikleri, sonra(hayatlarr boyunca da)sa-
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krnmaya ve iman etmeye devam ettikleri,
sonm(hayatlannrn sonunda da)saknma-
ya devam ettiklerive iglerini layrkyla yap-
trklan takdirde, (haram khnmadan önce)
tattrklanndan dolayr bir günah yoktur. Za-
ten Allah, iglerini laylklyla yapanlarr sever.

(Yahut iman edip iyi igler yapanlara, igki
hakkrnda Bakara: 219. äyeti geldikten
sonra ona muhalefetten sakndrklan, hük-
müne iman ettikleri ve iyi igler yaptrklan,
sonra igki hakknda ikinci hüküm Nisä: 43.
äyetle geldikten sonra ona muhalefetten
sakndrklan ve hükmüne iman ettikleri,
sonra igki hakkrnda Mäide:9O. äyetle son
hüküm gelince, ona muhalefetten sakrn-
drklan ve bunu layrkryla yaptrklan takdir-
de, daha önce tattrklanndan dolayl bir gü-
nah yoktur.)

94. Ey fievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Allah, (ihramda avlanmay yasaklaya-
rak) ellerinizle tutabilece§iniz ve mtzrak-
lannrzla vurabilece§iniz (kügük, büyük)
bazt av halruanlanyla sizi gergekten sr-
nayacakilr. Bunu, görmeden (gryaben)
Kendisinden korkanlan bilfiil bilmek (ayrrt
etmek) igin yapacaktrr. Artrk bundan son-
ra her kim haddi agacak olursa, igte onun
igin pek acrkh bir azapvardr.

95. Ey fievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Siz (Hacc veya Umre igin) ihramda
iken av hayvanlannr öldürmeyin. Sizden
her kim de, av hayvanlannr taammüden
(tasarlayarak) öldürecek olursa, igte onun
cezasr, öldürdüöü hayranrn davardan
dengidir ki, sizden iki ädil kigi, lG'be'ye
varacak (orada kesilecek) bir kurlcan ol-
mak üzere buna hükmeder. Yahut ceza-
sr bir kefarettir ki, (o kubanrn bedeliyle)
yoksullan doyurmaktan (her yoksula bir
fitre miktan vermekten) ibarettir veyahut
onun dengi ( her fitre miktan igin bir gün
olmak üzere) orug tutmaktrr. Bu da, igle-
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di§i sugun @zasrnr tiatmasr igindir. Allah
gegmigte (yasak gelmeden önce) olanlarr
affetmigtir. Her kim de, bir daha bunu ya-
pacak olursa, artrk Allah, (kefaretle, ya da
kefaretten ayn olarak) ondan intikam ala-
caktrr. Talen Allah Azfu'dir (yegäne galip-
tir), intikam alandrr.

(93) Riväyet olunuyor ki, Hicri: 5. Yrlda vuku bu-
lan Ahäb (Hendek) savagrndan sonra igkiyi ke-
sin ve kaytsrz olarak yasaklayan äyet inince, bazr
Sahabiler: 'Ya Resülallah, filan zat, Bedir savagrn-
da, filan zat da Uhud savagrnda gehit oldular ve o
zamanlar onlar igki igiyorlardr. Onlardan ölenlerin
hali ne olacak?'dediler. igte o zaman bu äyet indi.

(94) Bu äyet, Miladi: 628'de Hudeybiyye seferisr-
rasrnda inmi$ir. §öyle ki: Peygambefimiz (S.) ile
Sahabile(R.), ihram[ olarak Hudeybiyye'de bu-
lunduklan günlerde geceleri av hayranlan, onlann
yüklerinin yakrnlarrna o kadar sokuluyorlardr ki,
büyük av hayvanlannr mrzraklanyla vurabilirlerdi;
kügük av hayvanlannr da elleriyle yakalayabilirlerdi.
Riväyete göre bir Sahabi önüne grkan bir zebrayr
mrzrakla öldürür. Arkadaglan da ona: "Sen ihramlr
iken bir hayvan öldürdün !.." derler. O da, bunu Pey-
gambeiimize az eder. igte o zaman bu äyet iner.

(95) Akrep, ylan, kuduz köpek, kurt, fare, zehir-
li bocekler, sivrisinekler gibi insanlara zatat vercn
hayvanlar ile insanlara saldrrma ihtimali oldu§u tak-
dirde arslan, kaplan, pars gibi yrtrcr hayvanlan, ih-
ramda ve Harem bölgesinde de öldürmekten dolayr
birceza lazrm gelmez.
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96. Deniz avr avlamak ve bu avr yemek
size heläl khnmrgtrr. Bu, sizin ve yolculann
faydalanmasr igindir. l(ara avr ise, (Hacc
ve Umre igin) ihramda bulundu§unuz sü-
rece size haram khnmrgtrr. Yine, huzurun-
da toplanaca§rnrz Allah'tian (buyruklanna
kargr gelmekten) sakrnrn.

97. Allah, Kä'be'yi, o Beytü'lHaram't (Kut-

sal Evi), Haram (Kutsal olan Hacc) äyt,
gerdanhkh ve gerdanltkstz kurbanlan in-
sanlann (dinive dünyevi) hayat igin sebep
krlmrgtrr. igte bu, Allah'rn, gu göklerde ve
bu yerde ne varsa hepsinigergekten bildi-

§ini ve Allah'rn, gergekten her geyi pekiyi

bilen oldu§unu bilmeniz igindir. (Allah, za-
rarlann önceden önlenmesi ve faydalann
temini igin bu hükümleri koymugtur. Onun
koydu§u hükümlerde gok hikmetvardtr; O,
srnrrsrz ilmiyle bunlan bilmektedir.)

98. Bilin ki, Allah, @zasr gergekten pek
a§rr olandrr; hem de Allah, gergekten

uAioesÜnesi 
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Öafüldur (gok ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir
(pek esirgeyicidir).

99. Allah'rn Elgisi'ne dügen yalnrz bildir-
mektir. Zaten Allah, sizin agr§a vurduklarr-
nrzr da, gizlituttuklannrzr da bilir.

1(X). Ey Muhammed! Sen de ki: Pis ( ve
kötü olan haram) ile temiz (ve hog olan
heläl) bir olmaz. Pisin (srrf) goklu§u ho-

§unuza gitse (sizi gagrrtsa) bile!.. (Qünkü
as! olan az[k ile go.Jrlut< de§il, üstün vasf
ile vasrfsrzhktrr.) Oyleyse ey akl-i selim
sahipleri! Allah'a karg talcväyr gözetin ki,
saadete eresiniz.

101. Ey (l-evhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Size agrklanacak olursa, size üzüntü
verecek olan geyleri Peygambe/e sor-
mayrn. Bununla beraber e§er Kudan'rn
inmesi devam edeften (Peygambedin
hayatnda) onlan soracak olursanrz, size
agrklanacaktrr. Allah, gegmigte sordukla-
nnrzr ba§rglamrgtrr. Zaten Allah Gafü/dur
(gok ba§qlayrcrdrr), Halim'dir (cezalandrr-
mal<ta aceleci de§ildir).

102. Sizden önce bazr güruhlar bu gibi
geyleri (peygamberlerine) sormuglar: son-
ra bu yüzden !«äfir olmuglardr (gere§ini
yapmamrglardr. inkär igin sormuglardr).

103. Allah, Behire'den (beg kez do§urup
beginci yavrusu erkek olan deveden),
Säibe'den (bir dile§in gergeklegmesi igin

adanan deveden), Vesile'den (biri er-
kek, biri digi ikiz do§uran koyundan) ve
Häm'dan (on nesli döllemig olan erkek
deveden) higbirini (onlara getirilen yasak-
lardan higbirini) megrü klmamrg; ancak o
l«äfirler, Allah'a kargr yalan uyduruyorlar.
Onlann pek go§u da akllannr gahgilrmt-
yorlar.

(97) Kä'be'ye bu adrn verilmesinin sebebi, mikäb
(küp) bigiminde olmasrndan, ya da yeden yüksek
olmasrndan dolaydrr.
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Kä'be, insanlann dini ve dünyevi hayatnrn gelig-
mesine vesile olmaktadrr. Nitekim dügmanrndan
kokanlar, lG'be'ye sr§rnrr ve ona sr§rnan da gü-
vende olur; gügsüz olan, orada güven bulur; täc-
carlar orada lrazant'r; Hacc ve Umre ziyaretini ya-
panlar, ona yönelmekle iman ve ibadet agkrnr güg-
lendirmig olur.

Ayette gegen Haram ay, Hacc'rn ifa edildi§iZilhicce
aydrr. Yahut islam'rn ilk yrllarrna kadar savaglann
yasak oldu§u bütün hürmeüi aylardrr ki, Zilka'de,
Zilhicce, Muhanem ve Receb aylandrr.

(1(X)) Bu äyette, Allah katrnda, kötü gahrslann, kötü
hareketlerin ve kötü mallann, iyi olanlan ile bir olma-
dr§r konusunda genel bir hüküm ifade edilmekedir.

Bir gönige göre bu äyet, bir gahsn, Peygambeiimi-
ze igki ile ilgilisoru sormasr üzerine inmigtir. §öyle
ki: Bu gahs, Peygambe/imizin huzuruna gelip:'Ya
Resülallah, ben igki ticareti yapryordum ve bundan
büyük servet kazandrm. §imdi ben bu serveti Allah
yolunda harcarsam, bana fiaydas olur mu?" diye
sormu§. Peygambe/imiz de: Sllah ancak temiz
olanr kabul edef' buyurmugtu.

Di§er bir gönlse göre ise, äyetteki pis, haram de-
mek ve temiz de, heläl demektir.

(101) Riväyet olunuyor ki, bir gün Peygamber'imi-
ze, lüzumsuz konularda gok sorular soruldu. Pey-
gambe/imiz öfkelendive aya§a kalkp: "Haydin, is-
tedi§inizi bana sorun. Her ne sorarcanrz, size agk-
layaca§rm" buyurdu. Bunun üzerine birisi: "Benim
ölen babam, gimdi nerede?" diye sordu. Peygam-
bedimiz de:'0, cehennemdedi/' btryurdu. Bunun
üzerine Sahabfler, özür dileyip ba§rglanmalannr
istifiam ettiler.

(103) Cähiliyye devrinde bu sfatlarla vasflanönlan
hayvanlann sahipleri, onlann srrtrna binmez, sütle.
rinden yararlanmazlardr ve halk, onlarr higbir su ve
otlaktan men etmezlerdi.
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104. O käfirlere:'Allah'rn indirdi§i Ku/an'a
ve Allah'rn Elgisi'ne (hükmüne) gelin!" de-
nilince, onlar derler ki: 'Atalanmzt üze-
rinde buldu§umuz sey (din ve gelenek)
bize yeter!" Ya atialan higbir gey bilmiyor
ve doÖru yol üzerinde bulunmuyor iseler
de mi?..

105. Ey (l-evhid imanr ile) iman etmis olan-
lar! Siz kendinize bakrn. Siz do§ru yolda
oldu§unuz zaman, sapknhöa dügen, size
zatar vetemez. Hepinizin dönügü yalr/.z
Allah'adrr. igte o zaman Allah, yapttklan-
nrzr size haber verecektir.

106. Ey ffevhid imanr ile) iman etmig
olanlar! iginizden birine ölüm gelip gattr§r
zaman, (yapaca§l) vasiyet strastnda iki
ädil kigi gahit tutsun. Yahut yolculuk st-
rasrnda bagrnrza ölüm musibeti gelecek
olursa, sizden (sizin kabilenizden, milleti-
nizden) olmayan yabanct ba.gka ikikigiga-
hit tutsun. E§er bu yabanct gahitlerin dü-
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nistlü§ünde gtipheye dügecek olursanrz,
o ikigahidi namazdan (finOi namazrndan
veya her hangi bir namazdan) sonra alr
korsunuz; sonra onlar Allah'a göyle yemin
ederler: 'Yakrnlanmrz igin bile olsa, higbir
gey kargrh§rnda yalan yemin etmeyece§iz
ve Allah igin yapt§rmrz do§ru gahitli§i giz-
lemeyece§iz. Aksitakdirde biz hig güphe-
siz günahkärlardan olaca§r2."

107. E§er bu ikiyabancr gahidin, (Sahitlik-

te yalan veya tahrif yoluyla) bir günah ig-
ledikleri anlagrlacak olursa, igte o zaman,
bu vasiyet gahitli§i, aleyhinde (mirastaki
haklannrn kaybrna sebep) olacak mirasgr-
lardan iki kigi onlann yerini ahr ve Allah'a

9öyle yemin ederler: 'Ant olsun ki, bizim
gahitli§imiz, onlann gahitli§inden daha
gergektir ve biz, kimsenin hakkna teca-
vüz etmedik. Aksitakdirde biz hig güphe-
siz zalimlerden olaca§r2."

108. igte bu hüküm (yeminin värislere
tevcih edilmesi), gahitli§i gere§ince yerine
getirmelerini, ya da (bir de) yeminlerinden
sonra, yeminlerin värislere verilmesin-
den korkmalannr daha gok sa§lar. Yine,
Allah'a kargr takväyr gözetin ve buyrukla-
nnr dinleyin.Talen Allah, fäsrklar (yoldan
grkmr glar) güruhunu hidäyete erdirmez.
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109. Kryamet günü Allah, bütün Elgilerini
huzurunda toplayacak; sonra onlara göyle
diyecek "Size (sizden sonra sizin tevhi-
de olan davetinize) ne cevap verilmigti?"
Allah'rn Elgileri diyecekler ki: "Onlann ima-
nr hakknda bizim higbir kesin bilgimiz yok-
tur." (Yahut kyametin dehgetinden dolayr
ilk bagta ümmetleri hakknda gahitlik ede-
meyip böyle diyecekler.) §üphesiz gaipleri
(gizlileri) layrkryla bilen yegäne Sensin!"

110. O zrtman Allah goyle buyuraca( "Ey
Meryem o§lu isa! Senin ve annenin üze-
rindeki nimetimi hatrrla. Hani seni Ruhu'l
Kudüs (Cebräil) ile desteklemigtim; sen
begikte (kügük) iken de, yetigkin iken de
insanlarla konuguyordun (insanlarr hakka
davet ediyordun). Yine, hani sana kitabr
(okumayr), hikmeti (doöru ve faydalr bilgi-
yi), Tevrafr ve incil'i ö§retmigtim. Bir za-
man dasen, Benim iznimlegamurdan kug
bigiminde bir gey yapryordun; sonra ona
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üfüniyordun da, Benim iznimle o, hemen
kug oluveriyordu. Yine, do§ugtan kör olanr
ve alacahyr iznimle iyilegtiriyordun. Yine,
hanisen, ölüleri Benim iznimle diriltip me-
zardan grkanyordun. Bir zaman da (seni
öldürmek istediklerinde) israil O§ullan'nr
senden uzak tutmugtum. Hani sen, onlara
mucizeler getirmigtin de, iglerinden küfre
saplananlar demiglerdi ki: "Bu, apagrk si-
hirden bagka bir gey de§ildir."

111. Yine, hani Ben, Havarflerin (senin
yardrmcrlannrn) gönüllerine ilhäm vermig-
tim (senin lisanrnla onlara emretmigtim) ki:
"Banave elgime iman edinl" Onlardemig-
lerdi ki: "iman ettik; Sen de gahit ol ki, biz
gergekten Müslüman'lanz!"

112. Bir zaman Havarfler, demiglerdi ki:
"Ey Meryem oglu isa!Senin Rabb'in, bize
gökten donatrlmrg bir sofra indirebilir mi
(bunu Rabb'inden isteyebilir misin)?" isa
demigti ki: "E§er gergekten iman etmig
kimseler iseniz, Allah'a kaqr tal«äyr gö-
zetin!"

113. Havarller demiglerdi ki: "Biz istiyoruz
ki, o sofradan yiyelim de, kalplerimiz mut-
main olsun ve yasayarak (yakin bilgi ile)
bilelim ki, sen gergekten bize do§ru söylü-
yorsun ve buna gözleriyle görmüg gahitler
olahm!"

(109) Peygamberlerin, bunu söylemeleri, onu
Allah'rn bilgisine havale etmeleri ve Allah'rn, pey-
gamberlerin, kendi ümmetlerinden gektikleri srkrntr-
lan, duyduklan üzüntü ve kederleridaha iyibildi§ini
az etmek igindir. Bu itibarla bu sozleri, karglagrk-
lan zorluldardan ve srkntlardan bir yakrnma anla-
mrndadrr.

Di§er bir görüge gÖre bu, "Ümmetimizin bizden
sonra ne yaptrklannr bilmiyoruz ve hüküm igin asl
gegerliolan da, kiginin son halidifl demektir.

Bir di§er gönige göre ise bundan kastedilen, onla-
nn rezaletlerini tespit etmektir.
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(110) ibniAbbas'tran gelen riväyete göre, Hz. isa,
30 yagrnda iken kendisine peygamberlik gelmig ve
peygamber olarak 30 ay dünyada yasam§; sonla
dünyadan kaldrnlmrgrr.

(1121Hz. isa'dan, gökten bir sofranrn indirilmesini
isteyen Havarfllerin, o zaman henüz iman edip et-
medikleri konusunda Tefsir älimleri arasnda görüg
aynl{r vardrr. Bazrlarrna göre onlar, o zaman he-
nüz iman etmemislerdi ve sözlerinin zahirinden de
anlagrldr§r gibi Allah'rn kudreti ve Hz. isa'nrn do§ru-
lu§u hakkrnda güphe iginde bulunuyorlardr ve iddia
ettikleri iman ve ihläs konusunda kalplerindekini
söylemiyorlardr.

Bazr älimlere göre ise, Havarfller, o zaman da
mü'min idiler. Bu sorular ise, güpheyi gidermek igin
degil, fal€t kalben mutmain olmak ve imanlannr
daha sabitlegirmek igindi.
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114. Meryem o§lu isa dedi ki: 'Allah'rm,
ey Rabb'imiz! Gökten bize bir sofra (ye-
mek sofrasr veyahut marifet hakikatlerinin
sofrasr) indir ki, o (indi§i gün), bizim igin,
öncekilerimiz ve sonrakilerimiz (bu üm-
metin öncekilerive sonrakileri) igin (kutla-
nacak) bir bayram (ö§üt) olsun, hem de
Senden bir mucize olsun! Hem de, bizi
(onunla) nzrKandrr (onun gükrünü de bize
nasip eyle)l Zaten Sen, nzrk verenlerin en
hayrrhsrsrn."

115. Allah buyurdu ki:"Ben, onu kesinlikle
size indirece§im. Artk ondan sonra siz-
den her kim, inkär edecek olursa, (zama-
nrnrzdaki veyahut bütün zamanlardaki)
insanlardan hig kimseye gektirmedi§im
azabt ona ge kti rece§i m."

116. Bir zaman (kryamet günü) da Al-
lah göyle buyuracak "Ey Meryem o§lu
isa! Sen mi insanlara: 'Beni ve annemi
Allah'tan bagka iki tann edinin!' demigtin?"
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lsa diyecek ki: "Hägä, Senitenzih ederim;
hakkm olmayan bir sözü söylemek bana
yarasmaz. E§er ben onu söylemigsem,
zaten güphesiz Sen onu bilirsin. Benim
igimde gizlediklerimi Sen bilirsin; Senin
Zailnda gizleyip bildirmediklerini ise ben
bilmem. §üphesiz bütün gaipleri (gizlileri)
hakkryla bilen yegäne Sensin."

117. "Ben, onlara yalnz Senin bana em-
rettiklerini söyledim: 'Benim de Rabb'im,
sizin de Rabb'iniz olan yalnrz Allah'a tia-
prn!' dedim. Ben, iglerinde bulundu§um
sürece de onlan gözettim. Sen benivefat
ettirdikten sonra ise, onlann gözetleyicisi
yalntz Sen oldun. Taten her geyi gönip
gözeten yegäne Sensin!"

118. "E§er Sen, onlan azaba u§ratacak
olursan, igte onlar güphesiz Senin kulla-
nndrr; e§er onlarr ba§rglayacak olursan,
zaten kugkusuz Adiz (yegäne galip) de,
Hakim (bütün iglerinde hikmet olan) de
ancak Sensinl"

119. Allah buyuracak ki: "igte bugün do§-
ru olanlara, do§ruluklarrnrn fayda sa§la-
yaca§r gündür. Altlanndan rrmaklar akan
cennetler onlar igindir. Onlar sonsuza dek
orada kalacaklardrr. Allah, onlardan hog-
nut olmug, onlar da, Allah'tian hognut ol-
muglardrr. igte pek büyrik saadet budur."

120. §u göklerin ve bu yerin hükümranh§r
yalnz Allah'a aittir. Zaten Allah her geye
Kaadirdir.

(114) Riväyetlere göre, Hz. isa, dua ve niyazdan
önce ykandr; sonra kl abasrnr glydi; iki rekät na-
maz krldr; sonra bagrnr önüne eödi; gözünü kapadr
ve: 'Allah'rm, ey Rabb'imiz!.." diye niyaz etmeye
bagladr.

Ayette gönildü§ü üzere Hz. isa, niyazrnrn bagrnda
Allah'a (C.) iki kez nida etmigtir: Birincisinde, bütün
kemäl srfatlannr kapsayan Ülühiyyet vasfryla, ikin-

ruAioe sOnesi
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cisinde de teöiye (e§itip yetigtirmek) ifade eden
Rubübi1ryet vasfryla nida etmigtir. Bu iki nidadan
amag, niyazda tevazu iginde olmak ve yakansta
rsrarcr olmaktrr.

Bu sofra Pazar günü inmigi. igte bundan dolayrdrr
ki, Hrristiyan'lar, o günü bayram (tatil) yapmrglardrr.

Bir görüge göre äyetteki 'öncekilei'den, reisleri,

"sonrakile/'den de reislerin arkasndan giden halk-
lan kastedilmektedir.

Bir riväyete göre, onlar, bu a§rr tehdidi duyunca,
bazrlannrn küfre dügmesinden endige ettiler ve
bundan affedilmelerini talep edip: "Biz o sofrayt is-

temiyoru/ dediler. Böylece sofra inmedi. Nitekim
Täbii (ikinci kugak Müslüman) älimlerin en briytlk-
lerinden olan Mücahid ile Hasan el- Basri de, bu
görügtedirler. Ancak älimlerin go§unlu§una göre
sofra inmi$tir.

Riväyeüere göre Hz. isa, Havarflere. 'Önce üg gün
orug tutun, sonra diledi§inizi Allah'tan isteyin; size
verilecekir. Onlar da böyle yapmqlar ve Allah'tan,
donatrlmrg bir sofra istemigler. Bunun üzerine me-
lekler, bir sofra ile beraber onlara do§ru yönelmig-
ler.

Bir riväyete göre, o sofranrn üstünde yedi pide ve
yedi büyük balk varmrg. Balrklann pullan, klgklan
yokmug; ya§lan akryormug. Bahklan n bag taraf r nda
tuz, kuyruk trarafrnda da sirke varmr§; bahklann et-
rafrnda da prrasadan bagka her gegit sebze varmq.
Aynca sofrada zeytin, peynir, tereya§r ve pasürma
da varmrg. Bir riväyete göre, sofrada cennet mey-
velerinden bir mewe de bulunuyormug.
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EN'AM sOnesi: e
Bu süre, 165 äyettir. Tercihe gayan olan riväyetlere
göre sürenin tiamamr Mekke'de toptan inmigir. Bir
riväyete göre, sürenin 91, 92, 93, 151, 152, 153.
äyetleri Medine'de inmigtir. Sürenin baz äyetlerinde
Arap'larrn, kurbanlrk sa§mal ha;ruanlarla ilgili ge-
lenekleri krnand(r igin süreye bu ad verilmigir.
En'äm, koyun, kegi, deve, s§rr ve manda cinsleri-
nin tamamr igin kullanrlmaktadrr.

eisi,ri r-LAFri nnam uAt ti nnanltu

1. Hamd (övülmek) yalnz Allah'a yarasrr.
O Allah ki, gu göklerive bu yeriyaratmr§;
karanhklan ve aydrnhör var etmistir. Sonra
(bu delillerden sonm) o küfre saplanm!§
olanlar, tapmada bagkalannr Rabb'leriyle
denk tutmaya gahsryorlar (Allah'tan bag-
kasrna da tapryorlar).

2. Allah Odur ki, sizi (atanrz Adem'i) bal-
glldan yaratmrg; sonra sizin igin belli bir
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süre (ecel, ömür) takdir buyurmugtur. (Kt-
yamet günü tekrar diriltilmek igin) Allah ka-
trnda da belli bir süre vardtr.(Birinci süre,
yaratrlrgtan ölüme kadardrr; ikincisi de
ölümden kryamet günü diriligine l<adardtr.

Yahut bidncisi uyku, ikincisi de ölümdür.
Yahut birincisigegmis insanlar igin, ikinci-

si de gelecek insanlar igindir.) Sonra siz
(kryamet günü insanlann, bedenleriyle di-
riligini inkär eden) l«äfirler yine de bundan
güphe ediyorcunuz.

3. §u göklerde ve bu yerde hükümran olan
da yegäne Allah'trr. O, sizin slrlanntzt da,
agr§a vurduklanntzt da bilir; O, (haytr,ger)

bütün iglediklerinizi de bilir.

4. Her defasrnda o käfirlere Rabb'lerinin
äyetlerinden (delillerinden, mucizelerin-
den, Ku'an äyetlerinden) bir äyet gelince
de, mutlaka ondan yüz gevirmiglerdir.

5. Hak (Ku/an) onlara geldi§inde böylece
onu yalanlamrglardrr. igte onlarrn alay et-
tikleri geyin (istam'rn galibiyetinin, bu dün-
yada ve öbür dünyada u§rayacaklafl aza-
brn) haberleri yakrnda onlara gelecektir.

6. Onlar görmediler mi ki, Biz, kendilerin-

den önceki nesillerden nicesini yok et-
tik. Biz, yeryüzünde size vermedi§imiz
iml«änlarr onlara vermigtik; üzerlerine gök-
ten bol, bol ya§murlar da ya§dtrmlgttk;
altlanndan akan trmaklar da var etmigtik.

Sonra günahlan yüzünden onlan yok et-

migtik de, kendilerinden sonra bagka ne-

siller meydana getirmigtik.

7. Ey Muhammed! E§er Biz, (onlann iste-

di§i gibi) sana l«ä§rda yazrlmrg bir kitap in-

dirseydik de, onlar elleriyle ona dokunmug
olsalardr, o kti{re saplanmlg olanlar yine
kesinlikle gunu diyeceklerdi: "Bu, apagtk
bir büyüden bagka bir gey de§ildir."

8. O küfre saplanmlg olanlar gunu da söy-

lediler: "Ona (Muhammed'e bizim de gö-

rebilece§imiz) bir melek indirilseydi ya!"
E§er Biz de, böyle bir melek indirseydik,
(eski ümmetler, istedikleri mucize geldi§i

halde yine iman etmeyince, gergeklegen

Allah'rn sünneti= de§igmez ädeti, onlar
igin de gergeklegirdive) kesinlikle onlann
igi bitirilmig olurdu; sonra onlara göz agtl-
rrlmazdr.

ENAM SURESI Qüz:7
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9. E§er Biz, onu (Elgimizi) bir melek krl-
saydrk (yahut Elgimize, meleklerden bir
arkadag krlsaydrk, insanlann, melekleri
gergek süretinde görmeleri mümkün ol-
madr§r igin) onu da mutlaka bir adam
süretinde yapardrk ve onlan, (Elgimiz igin:
"Bu da bizim gibi bir insandr/'deyip) düg-
tükleri güpheye yine dügürürdük.

10. Ey Muhammed! Ant olsun ki, senden
önce nice Elgilerle (peygamberlerle) de
gergekten alay edilmigti. Sonra onlardan
alay edenleri, alay ettikleri azap (yahut
alay etmelerinin cezasr) kugatrvermigti.

11. De ki: 'Yeryüzünde dolagrn; sonra
peygamberlerimizi yalanlayanlann sonla-
nnrn nice oldu§una bir baklnl"

12. De ki: "§u göklerde ve bu yerde ne
varca kimindir?" De ki: "Hepsi yalnrz Al-
lah'rndlr." Allah, Zatr üzerine (lütuf olarak)
rahmeti yazmrgtrr (takdir buyurmugtur).
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O, kryamet günü hepinizi hig güphesiz bir
araya toplayacaktrr. Bunda (kryametin ge-
lece§inde, sizi bir araya toplayaca§rnda)
hig güphe yoktur. O kimseler ki, kendilerini
hüsrana u§ratmrglar, onlar artrk iman et-
mezler.

13. Gecenin ve gündüzün iginde bannan
ne varsa, hepsi de yalnrz Allah'rndlr. Semi
(her geyi pekiyi igiten), Alim (her geyi peki-
yibilen) de yalnrz Odur.

14. Ey Muhammed! De ki: "Ben, Allah'tan
bagkasrnr kendime koruyucu, (tann) edinir
miyim hig! O, gu göklerive bu yeriyarat-
mrg olandrr. Bagkalarrnr yedirip de kendisi
yedirilmeyen de ancak Odur." De ki: "Ben,
gergekten Müslüman'lann ilki olmakla
emrolundum ve bana: 'Saktn, mügrikler-
den olma! 'dendi."

15. De ki: "Do§rusu, ben, Rabb'ime isyan
edecek olursam, o pek büyük günün aza-
brndan korkanm."

16. O gün her kimden azap uzaklagtrrrla-
cak olursa, igte Allah, gergekten onu esir-
gemigtir. Apagrk saadet de igte budur.

17. E§er Allah, sana bir zarar dokundura-
cak olursa, onu, kendisinden bagka gide-
recek olan da yoktur; e§er sana bir hayrr
dokunduracak olursa, bil ki, O, her geye
(o hayn koruyup sürekli krlmaya da) Ka-
adirdir.

18. Kullannrn üzerinde Kaahir (tasarruf
sahibi) olan da, yegäne Odur. Zaten O,
Hakim'dir ( iglerinde hikmet gözetendir),
Habf/dir (her geyden haberdardr r).
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19. Ey Muhammed! De ki: "$ahitlik olarak
hangi gey en büyüktür?" De ki: "Benimle
sizin aranrzda Allah gahittir. Bu Kudan da,
sizive ulagtr§r herkesiuyarmam igin bana
vahyolundu. Yoksa siz gergekten Allah ile
beraber bagka tannlar bulundu§una cid-
den gahitlik miediyorsunuz?" De ki:"Ben
buna asla gahitlik etmem." De ki: '0, an-
cak bir tek Tanndrr. Ben ise, sizin Allah'a
ortak kogtu§unuz geylerden tamamen be-
riyim (uza§rm)."

20. O kimseler ki, kendilerine Kitap ver-
migizdir (Yahudi'lerin ve Htristiyan'larln
bilginleri), bu Peygamberi öz o§ullannt ta-
nrrcasrna tiantrlar. O kimseler ki, kendile-
rini hüsrana u§ratmlglar, onlar arilk iman

etmezler.

21. Allah'a kargr yalan uyduran (iftira

eden) veya Onun äyetlerini yalanlayan-
dan daha zalim kim olabilir! Gergek gu ki,

zalimler asla iflah olmazlar.
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22. O günü dügün ki, onlann hepsini bir
aßya toplayaca§rz; sonra, Allah'a ortak
koganlara diyece§iz ki: " Hani nerede o
kuruntu etti§iniz ortiaklannrz?"

23. Sonraonlann mäzeret (kagamak) ola-
rak söyleyebilecekleri ancak gu olacakttr:
"Ey Rabb'imiz! Vallahi, biz mügrik ( Sana
ortak kogan) olmadrk!"

24.Bak, nasrl kendilerini zorlayarak yalan
söylediler! O uydurduklan tiannlar da, ken-
dilerinden nasrl uzaklagrp kayboldular!

25. Ey Muhammed! Allah'a ortak kogan-
lann iginde, (sen Ku/an okurken hakkl
bulmak igin de§il, srrf merak ettikleri igin

toplanrp) seni dinleyenler de var. Biz de,
(inatlan yüzünden) Kufan'l anlamaslnlar
diye, onlann kalplerinin üzerine sankiper-
deler, kulaklanna da a§rrltk koymuguzdur.
Onlar her türlü mucizeyi görecek olsalar
da, onlara inanmayacaklardtr. Hatta o
käfirler, sana geldiklerinde: "Bu Ku/an,
eskilerin masallanndan bagka bir gey de-

§ildi/'deyip seninle tiarttgmaya bile girer-

ler.

26. O käfirler, hem insanlan ondan
(Ku/an'r dinlemekten, Peygambe/e iman
etmekten) ahkoyuyorlar, hem de kendileri
ondan uzaklagtyorl ar. Zalen onlar, yalnlz
kendilerini heläk etmig (tüketmig) oluyor-
lar; ancak farkrnda de§illerdir.

27. Onlarrn cehennem ateginin kaqtstnda
durdurulup da: 'Ah ne olurdu, gerisin geri

dünyaya döndürülseydik de, Rabb'imizin
äyetlerini yalanlamasaydtk ve iman eden-
lerden olsaydrk!" dediklerini bir görsey-
din!..

(19) Riväyet olunuyor ki, Kureyg'liler, Peygam-
beiimize (S.) dediler ki:'Ya Muhammed, biz seni
Yahudi'lere ve Hrristiyan'lara sorduk; onlar kendi



Kitaplannda seninle ilgili bir geye rastlamadrklannr
söylediler. Haydi, sen bize, Allah'rn Elgisi oldu§u-
na gahitlik edecekleri göster." igte o zaman bu äyet
indi.
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28. Hayr, daha önce gizledikleri gey (ni-
faklan, girkin fiilleri) kargrlanna grkmrgtrr.
Onlar dünyaya gerisin geri döndünilseler
bile, yine kendilerine yasak edilmig olan
geylere (küfre, günahlara) mutlaka döne-
ceklerdi. Qünkü onlar gergekten de yalan-
crlann ta kendileridir.

29. Bir de, onlar (beden diriligini inl«är
eden mügrikler) dediler ki: "Bu dünya ha-
yatrmrzdan bagka (bedeni) bir hayat yok;
biz öldükten sonra (beden olarak) diriltile-
cek de de§iliz."

30. Rabb'leri huzurunda durduruldukla-
n zarman da onlan bir görsen!..Rabb'leri
diyecek ki: "Bu (beden diriligi) gergek
de§il miymig?" Onlar da diyecekler ki:
"Rabb'imize ant olsun ki, evet, gergek-
mig!" Rabb'leride goyle diyecek "Öyeyse
tadrn gimdi azab\ günkü sizler (dünyada
bunu) inl«är ediyordunuz."

(20) Riväyet olunuyor ki, dürüst ve insafh olan
Yahudi'lerin ve Hrristiyan'lann bilginleri, Peygam-
bedimizi, kitaplannda yazlr olan vaslflanndan tia-
nrrlardrr; üpkr öz o§ullarrnr kendilerine has nitelikle-
riyle tranrdrklan gibi. Nitekim riväyete göre Peygam-
be/imiz, Medine'ye hicret edince, baz Sahabfller,
Yahudi aslh bilgin Abdullah bin Selam'a sordular:
'Allah (C.), bu äyeti Peygambefe indirdi; bu Kitap
Ehli, Peygambeiimizi nasrl tianryor?" AMullah bin
Selam dedi ki: "Ben, Muhammed'i aranzda gönin-
ce, öz o§lumu tanrr gibi onu tianrdlm; hatta yemin
ederim ki, onu öz o§lumdan bile daha iyi üanryorum;
günkü kadrnlarrn, kocalanna hryanet edip etmedik-
lerini bilemem; ancak Muhammed'in, Allah'rn Elgisi
oldu§una kesinlikle gahitlik ededm.'

(25) Riväyet olunuyor ki, bir gün Ebu Süfyan, Velid,
Nazr, Utba, §eybe ve Ebu Cehil gibi mügdklerin
ileri gelenleri lG'be'de toplanryorlar. O srrada Pey-
gambeiimiz (S.) de Kä'be'de Kuian okuyor. Onlar
da, dinlemeye baghyorlar. Sonra onlar, Nazr/a: "Bu
adam, ne diyof" diye soruyorlar. Nazr da diyor ki:
"Ben, onun ne dedi§ini anlamryorum; yalnrz dilini
oynatü§rnr ve benim size anlattr§rm gibi, eskilerin
masallannr okudu§unu görüyorum." O zaman Ebu
Säfyan: "Ben, onun gerge§i soyledi§ini goniyorum"
diyor. Ebu Cehil ise: "Hayr, asla!.." diyor.
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31. O kimseler ki, Allah'a kavugmayl (be-

denleriyle dirilip Allah'tn huzuruna qtk-

mayr) yalan saydrlar, onlar gergekten

hüsrana u§ramrglardrr. Nihäyet ktyamet
ansrzrn onlara gelip gatrnca diyecekler
ki: "Dünyadaki taksiratrmtzdan dolayl vay
halimize!" Onlar günahlannt da strtlanna
yükleneceklerdir. igte o yüklendikleri yük
ne kötüdür!

32.7alendünya hayatr biroyun ve e§len-
ceden bagka bir gey de§ildir. Ahtret yurdu
ise, tiakväy-r gözetenler igin elbette daha
hayrrhdrr. Oyleyse nigin akltntzt kullanmt-
yorsunuz?

33. Biz, elbette biliyoruz ki, o käfirlerin söy-
ledikleri hig güphesiz seni üzüyor. Ey Mu-
hammed! Gergekte onlar seni yalanlamt-
yorlar; ancak o zalimler, Allah'tn äyetlerini
inl«är ediyorlar.

34. Ant olsun ki, senden önceki Allah'tn
Elgileri de yalanlanmrglardr. igte onlar,
kendilerine yardrmrmtz eriginceye de-

§in yalanlanmalanna ve eziyet gÖrme-

lerine katlandrlar. Allah'tn kelimelerini
(mü'minlere olan zafer vaadini) de§igti-
recek higbir güg de yoktur. Ant olsun ki,

Allah'rn eski Elgi'lerinin haberlerinden (on-

larrn gektiklerinden) bir ktsmt kugkusuz
sana da gelmigtir.

35. Hem de, gäyet o l«äfirlerin senden yüz
gevirmeleri sana a§rr geldiyse, igte e§er
yerin igine birtünel, ya da göklere bir mer-
diven bulup da, onlara istedikleri türden
bir mucize getirebileceksen, haydi getir!

hlen e§er Allah (icbäriolarak) dileseydi,
mutlaka hepsini hidäyet üzerinde toplardt.
Öyeyse sakn, cahillerden olma!

Ett'AusÜnesi @ Cüz:7

davasrnda do§ru mu, yalano mt?" Ebu Cehil de
dedi ki: 'Vallahi, Muhammed, kesinlikle doÖrudur;
o, gimdiye kadar hig yalan söylemedi ki... Ancak
Kusa1ry O§ullan, Liva ( Kureyq'lilerin sancaktarlt§t),
Sikäyet (haolara su verme), Hicabet (l(ä'be'nin ka-
prcrlr§r) hizmeüerinin yanr srla bir de peygamberlik
gerefinielde ederlerse, di§er Kureyg'lilere ne kaltt?"
igte o zaman bu äyet indi.

(34) Riväyet olunuyor ki, Haris bin Amir, Peygam-
ber'imize (S.) dedi ki: "Ey Muhammed! Eski pey-
gamberlerin yaptr§r gibi sen de bize istedi§imiz
mucizeyi Allah tarafrndan geti6 biz de seni tasdik
edelim!" Ancak Allah (C.) onlann istedi§i mucizeyi
vermedi. Bunun üzerine onhr da, Peygambeiimiz-
den yüz gevirdiler. Bu da, Peygambe/imize pek

a§rr geldi. Qünkü Peygambeiimiz, kavminin iman
etmesini gok aau ediyordu. Bunun igin ne zaman
Kureyg'liler, bir mucize isteseler, Peygambeiimiz,
onlarrn iman etmesini umarak Allah'tan o mucize-
yi indirmesini istiyordu. i$e bunun üzerine bu äyet
indi.

(33) Riväyet olunuyor ki, Ahnes bin §urayk adtndaki
mügrik, Ebu Cehil'e dedi ki: "Sence Muhammed'in
gergek durumu nedir, bana söyler misin? O, bu

I
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36. Senin (Ievhid) gaglna uyanlar, yal-
nrz gergek igitenlerdir. Olülere (duygusuz
l«äfirlere) gelince, Allah (beden diriligini gös-
termek igin) onlan yeniden diriltecek; sonra
(yaptrklannrn @zastnt görmeleri igin) Ona
döndünilecekler.

37. Yine, onlar (Mekke käfirleri) dediler ki.
"Ona Rabb'inden (bizim istedi§imiz türden)
bir mucize indirilse ya!" De ki: "Elbette Allah
(onlarrn istedi§i türden) bir mucize indirme-
ye Kaadirdir. Ancak onlann pek go§u bu-
nun sonucunu (istedikleri mucize indirilip de
iman etmedikleri takdirde Allah'ln de§igmez
ädeti olarak heläk edileceklerini) bilmezler.

38. Yeryüzünde hareket eden higbir canh
da, iki kanadr ile ugan higbir kug da yoktur
ki, sizin gibi (nzrklarrnr, ecellerini ve yaga-
yglannr takdir etti§imiz) bir topluluk (tür) ot-
masrn. Biz, Kitapta (kader kitabr olan Levh-r
Mahfüz'da) higbir geyi eksik brrakmadrk.
Sonra hepsi dirilip (yaptlklan haksrzhklarrn
hesabrnr vermek üzere) Rabb'lerinin huzu-
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runa sevk edileceklerdir. (Sonra hepsi top-
ra§a döneceklerdir.)

39. Yine, o kimseler ki, äyetlerimizi yalan
saydrlar, onlar sanki karanhklar iginde kal-
mrg sa§rrlar ve dilsizlerdir. Allah, (akhnl ve
hür iradesini do§ru kullanmayanlardan) kimi
dilerse onu yoldan saptnr; (akllnr ve hür
iradesini do§ru kullananlardan) kimi dilerse
onu da dosdogru yolüzerinde bulundurur.

,l(). Ey Muhammed! (Allah'a ortak koganla-
ra) de ki: "Söyler misiniz bana; (dünyada)
Allah'rn azabr size erigecek olursa veya k-
yamet gelip gatacak olursa, Allah'tan bagka-
srna mr yalvaracaksrnrz? E§er do§ru sozlü
kimseler iseniz söyleyin!"

41. "Elbette ki, yalnrz Ona yalvaracaksrnrz.
Artrk O, dilerse, kaldrnlmasr igin yalvardr§r-
nrz belayr kaldrracak. Ve siz (büyük belalar
kaqrsrnda), Allah'a ortak kogtu§unuz geyle-
ri unutursunuz." (Onlar aklrnlza bile gelmez;
günkü büyük sarsrnillar kargrslnda insan
beyni do§al haline döner; mutlak Kaadirin
Allah oldu§unu anlar.)

42. Anl olsun ki, Biz senden önce de nice
toplumlara (ümmetlere Tevhid dinini bil-
dirmek igin) peygamberler göndermigizdir.
Sonra (onlar peygamberleri yalanlayrnca)
kendilerini darhk ve hastahk srkntrlarrna u§-
ratilk ki, yalnrzBize yakanp iman etsinler.

tl3. Artrk hig olmazsa azabtmtz kendilerine
geldi§i zaman, yalntz Bize yalvanp yakar-
salardr ya!.. Ancak onlann kalpleri (sanki)
katlagmrgr ve geytan onlara, yaptrklannr
süslemigi.

44. igte onlar, kendilerine verilen ö§ütleri
(dartk ve hastahk musibetlerini) unuttukla-
nnda, (bu kez onlan bollukla imtihan etmek
igin) bütün nimetlerin kaprlarrnr onlara agtrk.
Nihäyet onlar, kendilerine verilen nimetlerle
grmardrklannda, ansrzrn onlarr yal«alaylver-
dik. igte o zaman onlar bütün rihitterlni yiti-
riverdiler.

eruAu sünesi
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tt5. Sonunda o zalimler güruhunun arka-
sr (kökü) kesildi. Bütün älemlerin Rabb'i
olan Allah'a hamd olsunl

46. Ey Muhammed! De ki: "Gördünüz mü:
E§er Allah sizin kulaklanntzt sa§tr, göz-
lerinizi kör edecek ve kalplerinizi mühür-
leyecek (katrlagüracak) olursa, Allah'tian
baSka hangitanrr onlan size gerisin geriye
verebilir?" Bak, igte Biz äyetlerimizi nastl
gegit, gegit agrkhyoruz! Sonra onlar yine
de yüz geviriyorlar!

47. De ki: "Gördünüz mü: Allah'tn azabt

size ansrzrn veya önceden belli olarak
(yahut gece veya gündüz) gelecek olursa,
zalimler güruhundan bagkast mt yok edil-
mig oluf"

48. Biz, Elgilerimizi ancak müjdeleyiciler
ve uyanctlar olarak göndeririz. igte her
kim, iman edip de kendini rslah edecek
olu6a, arilk bu gibiler igin korku yoktur;

Cüz:7

onlar kaygrlanacak da de§illerdir.

49. O kimseler ki, äyetlerimiziyalan saydt-
lar, yoldan grkmalarrndan dolayr onlara da
azap dokunacakttr.

50. Ey Muhammed! De ki: "Ben size:
'Allah'rn hazineteri benim yantmdadtr '

demiyorum. Ben gaybt (göninmezleri) de
bilmem. Ben size, gergekten bir melek
oldu§umu da soylemiyorum. Ben ancak
bana vahyolunana uyanm." De ki: "Gör-

meyen ile gören bir olur mu hig! Oyleyse
nigin dügünmezsiniz?"

51. Ey Muhammed! Sen Ku/an'la o
kimseleri uyar ki, onlar, yeniden dirilip
Rabb'lerinin huzuruna sevk edilmekten
kokuyorlar. Kendileri igin ne bir koruyu-
cu, ne de bir gefaatgi vardlr. Umulur ki,

talaräy gözetirler.

52. Ey Muhammed! Sen o kimseleri ya-
nrndan kovma ki, onlar, sabah, akgam
yalnrz Rabb'lerine yalvanp Onun rtzastnt
dilerler. Onlann hesablndan (mügriklerin,

seninle konugmak igin, meclisinden ko-
vulmalannr istedikleri yoksul mü'minlerin
imanlannrn hesabrndan, yahut yoksul
mü'minlerin nzrklannrn hesablndan, yahut
mügriklerin imanlanntn hesabtndan) higbir
gey senden sorulmaz, senin hesabtndan
bir gey de onlardan sorulmaz. Yoksa e§er
onlan kovacak olursan, arttk sen zalimler-
den olursun.

(52) Riväyet olunuyor ki, mügriklerin baz ileri ge-

lenleri, Ammar bin Yasir, Suheyl el- Rumt, Habbab
bin Eret, Selman el- Farisive benzeri yoksul Müs-
lüman'lan kastederek Peygambe/imize dediler ki:

"E§er sen gu ag nefisli köleleri meclisinden kovar-
san, biz gelir, seninle oturup konuguruz." Peygam-
ber'imiz: "Ben, mü'minleri yanrmdan kovamam"
buyurdu. Bunun üzerine onlar: "Hig olmazsa, biz
geldi§imiz zaman onlan meclisinden kaldtr; biz
gidince, onlan yine meclisine altrstn" dediler. Pey-
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gambe/imiz de, onlann iman etmelerini gok aau
etti§i igin: "Pekiyi!.." dedi.

Di§er bir riväyete göre, Kureyg egrafr, Hz. Ebu
Talibin yanrna gelip dediler ki: "lGrdegin o§lu
Muhammed, köleleri yanrndan kovarsa, bizim kal-
bimizde saygrnhk kazant'r ve ona uymamrz igin
uygun bir ortam olusur." Hz. Ebu Talib de, bunlarr
Peygambe/imize anlatt. Bu srada orada bulunan
Hz. Omer de: 'Ya Resälallah, onlann, sizinle g&
nigükten sonra ne yapacaklannr görmek igin bu
tekliflerini kabul etsen!.." dedi. Peygambe/imiz de:
"Pekiyi!..'buyurdu. iEe bunun üzerine bu äyet indi.
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53. lgte Biz, böylece de insanlann kimini
kimi ile (eSrafr aga§r tabaka ile ve zengi-
ni yoksul ile) srnadrk (imanr önce aga§r
tabaka ve yoksula nasip ettik) ki, onlar
(egraf ve zenginler) desinler ki: 'Aramrz-
da Allah'rn lütfunu esirgemedi§i kimseler
bunlar mr?" Pekiyi, Allah, (hidäyet nimeti-
ne) gükredenlerien iyibilen de§ilmi? (igte
bunu en iyi bilen Allah oldu§u igin, imanr,
hidäyeti önce onlara nasip etmistir.)

54. Ey Muhammedl Ayetlerimize o iman
edenler sana geldiklerinde de onlara he-
men sunu söyle: "Selam sizel Rabb'iniz,
sizin igin merhameti Kendisi üzertne yaz-
mrgtrr (takdir etmigtir). Gergek gu ki: Siz-
den her kim, bilmeyerek bir kötülük igle-
yip, sonra ardrndan tövbe ve kendini rslah
edecek olursa, bilsin ki, Allah gergekten
Öafü/dur (gok ba§rglayrcrdrr), RaÄim'dir
(gok esirgeyicidir).

55. igte Biz, (Ku/an'daki) äyetlerimizi

eruäu sünesl
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böyle uzun uzadrya agrkhyoruz (ki, hak,
apagrk ortaya grksrn da yagansrn); bir de
suglulann tuttuklan yol belli olsun.

56. Ey Muhammedl De ki: "Sizin oAllah'tan
ba,gka da taptrklannrza (yalvardrklannr-
za) benim tapmam kesinlikle bana yasak
edilmigtir." De ki:. "Ben sizin havalannrza
(yanl6 azularnrza) uymam; aksi takdirde
gergekten sapknh§a dügmüg olurum ve
hidäyete ermiglerden olmam."

57. De ki: "Ben gergekten Rabb'imden
gelen apagrk bir delil üzerindeyim. Siz ise
onu yalan saydrnrz. Sizin acele gelmesini
istedi§iniz azap benim yanrmda (elimde)
de§ildir. Hüküm yalntzAllah'rndrr. O hakkr
anlatrr. Do§ru ile e§riyiayranlann en ha-
yrrhsr da Odur."

58. De ki: "E§er gabucak gelmesini iste-
di§iniz azap benim yanrmda (elimde) ol-
saydr, benimle sizin aranrzdaki ig mutlaka
bitirilmig olurdu. Zalimleri en iyi bilen ise
ancak Allah'trr. (Bu zalimlerin cezasrntn
gabucak verilmemesinin hikmetini ancak
Allah bilir.) "

59. Gaybrn (göninmezlerin) anahtrarlart

da yalnrz Allah kattndadtr. Onlan Allah'tan
bagkasr bilemez. Allah, karada ve deniz-
de ne varsa hepsini de bilir. Onun bilgisi
olmadan dügen bir tek yaprak da yoktur.

Yerin karan[klan iginde bir tanecik de,
yag, kuru higbir nesne de yoktur ki, o apa-
gk Kitapta (Levh-t Mahfuz'da) yazrlt bu-
lunmasrn.
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60. Yine, Allah Odur ki, geceleyin sizive-
fat ettirir (uyutup bir gegit ölü gibi hislerinizi
pasif hale getirir); gündüzün de ne yaptt-

§rnrzr bilir;sonra sizin igin belirlenmig ecel
(ömür) tiamamlansrn diye sabahleyin sizi
yine hayata döndürür. Nihäyet son dönü-
günüz yalntz Onadtr. Sonra yapttklanntzt
size haber verecektir.

61. Kullarr üzerinde yegäne Kaahir (tam
häkimiyet sahibi) de Allah'ttr, O, sizin üze-
rin ize muhaf rz (amellerinizi yazanl melek-
ler de gönderir. Nihäyet sizden birine ölüm
gelip gatrnca, elgi meleklerimiz 1Ötrim Ue-
le§i ile emrindeki melekler) onun cantnt
alrrlar ve o melekler görevlerinde hig ku-
sur etmezler.

62. Sonra insanlar, gergek Mevlälan (sa-
hipleri) Allah'a döndünlleceklerdir. Haberi-
niz olsun ki, hüküm yalntz Onundur. Zalen
Allah, hesap görenlerin en süratlisidir.

EN'AM STJRESI Cüz:7
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68. Ey Muhammedl De ki: "Sizi karanln
ve denizin karan[klanndan (kara ve deniz
yolculuklanndaki kokung olaylardan) kim
kurtanfl O zaman gizli,gizli göyle yalvanr
yakanrsrnrz: Ant olsun ki, e§er Allah bizi
bundan kurtaracak olursa, hi9 güphesiz
gükredenlerden olaca§rz!"

O4. De ki: "Sizibundan da, hertürlü srkn-
trdan da ancak Allah kurtanr. Sonra siz
yine Ona ortak koguyorsunuz."

65. De ki: "Size üstünüzden ve ayaklan-
nrzrn altrndan azap göndermeye ve sizi
frrkalara bölüp birbirinize dügürerek kimi-
nizin hrncrnr kiminize tiatttrmaya yegäne
Kaadir olan Allah'trr. "Bak, anlasrnlar diye
Biz, äyetlerimizi nasrl türlü türlü aglkhyo-
ruzl

66. Ey Muhammedl Ku/an (yahut ilähi'
azap) hakkrn ta kendisi oldu§u halde se-
nin kavmin onu da yalan saydtlar. De ki:
"Ben sizin üzerinize vekil (muhafrz) de§i-
lim (ancak bir uyancrylm)."

67. Her haberin (azap haberinin) bir ger-
geklegme zaman vardrr. Siz de yakrnda
bileceksiniz.

68. Ayetlerimiz hakkrnda (aleyhinde) ko-
nugmaya dalanlan gördü§ün zaman da,
onlar bagka bir söze (konuya) geginceye
kadar onlardan yüz gevir. E§er geytan
bunu sana unutturacak olursa, hatlrla-
drl«tan sonra artrk o zalimler güruhu ile bir
arada oturmaya devam etme.
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69. Allah'tan (buyruklanna kaqr gelmek-
ten) saknanlar igin, o äyetlerimiz hakkrn-
da konugmaya dalanlann (girkin sözleri-
nin) hesabrndan (sorumlulu§undan) da
bir gey (sorumluluk) yoktur. Ancak onlara
bir hatrrlatma yapmahlar. Umulur ki, on-
lar (hig de§ilse Müslüman'lann hatrn igin)
bundan sakrnrrlar.

70. Dinlerini (uymakla yükümlü olduklarr
lslam'r, yahut ibadet zamanlan olan dini
bayramlannr) oyun ve e§lence edinmig
ve dünya hayatl kendilerini aldatmrg olan
kimseleri de brrak (gimdilik onlarla sava$-
maya girme) ve Kudan'la gu ö§üdü ver:
Bir kimse kendi igledi§i suglar yüzünden
rehin ahnrrsa, onun Allah'tian bagka ne
bir koruyucusu, ne de bir gefaatgisi olma-
yacaktrr. O, her türlü fidyeyi verecek olsa
da, ondan ahnmayacaktrr (kabul edilme-
yecekir). igte onlar, igledikleri yüzünden
rehin ahnacak olanlardrr. Küfre saplanmrg

EN,AM SÜRES|
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olmalarrndan dolay onlar igin kaynar bir
igecek ve pek acr veren bi azap vardrr.

71. Ey Muhammedl De ki: "Biz, Allah'tan
bagka, bize fayda da, zatar da vereme-
yen geylere de tapar mryrz hig! Allah bizi
hidäyete erdirdikten sonn topuklanmrz
üzerinde gerisin geriye de döner miyiz hig!

§eytanlann, yoldan saptrnp yeryüzünde
gagkn, gagkn dolagrr hale getirdikleri,
"Bize gel!" diye hidäyete ga§rran arka-
daglan bulunan (ancak kendisi o ga§nya
uymayan) kimse gibi olur muyuz hig!" De
ki: 'Gergekten Altah'rn hidäyeti (islam),
yegäne hidäyettir. Hem de biz, älemlerin
Rabb'ine teslim olmakla emrolunduk."

72. "Namazr dosdo§ru krhn ve Allah'tian
(buyruklanna kargr gelmekten) sakrnrn!"
diye de emrolunduk. (Kryamet günü) hu-
zuruna sevkedilece§iniz de Odur.

73. $u göklerive bu yeri hak (gere§igibi,
hikmet) ile yaratan da Allah'tr. O, 'Ol!" de-
di§igün (egyayr yarattr§r gün, yahut krya-
met günü) hemen her gey oluverir. Onun
sözü haktrr. Sü/a üflenece§i gün de hü-
kümranhk yalntz Onundur. Günineni de,
göninmezide bilen Odur. Yegäne Hakim
(bütün iglerinde hikmet bulunan), Habir
(her geyden haberdar olan) de Odur.
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74. Bn zaman da ibrahim, babasr Azefe
göyle demigti: "Sen putlan tiannlar mr edi-
niyorsun? Do§rusu ben seni ve kavmini
apagrk bir sapknhk iginde görüyorum."

75. igte Biz, böylece de ibrahim'e gu gök-
lerin ve bu yerin muazzam hükümranh§rnr
(harikalannr) gösteriyorduk ki, (yrldrzlara
ve onlann simgeleri olan putlara tiapan
kavmine Allah'rn birli§inin, ortaksrz oldu-

§unun delillerini göstersin); kendisi de
yekini'iman (deliller sonunda häsrl olan
kesin iman) sahiplerinden olsun.

76. Nihäyet gece karanh§r üzerine gokün-
ce, ibrahim, gok padak bir yrldrz gördü
(kavmine gösterdi); "igte Rabb'im bu!" dedi.
Sonra o yrldrz batrp kaybolunca, ibrahim:
"Ben, batp kaybolanlan sevmem" dedi.

77. Sonra ibrahim, do§an Ayr gönince,
"igte Rabb'im bu!" dedi. Sonra Ay da batrp
kaybolunca, ibrahim: 'Ant olsun ki, e§er
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Rabb'im, beni hidäyete erdirmeyecek olur-
sa, hig kugkusuz ben, sapknlar güruhun-
dan olaca§rm" dedi.

78. Sonra ibrahim, do§makta otan güne-
gi görünce, dedi ki: 'igte Rabb'im bu! igte
bu, hepsinden daha büyük!" Sonra güne$
de batrp kaybolunca, ibrahim dedi ki: "Ey
kavmim! Ben, sizin bütün ortak kogtuklan-
nrzdan beriyim (anyrm)!"

79. "Ben gergekten, yüzümü Hanff
(Rabb'imi birleyici, yalnz hakka meyledici,
Tevhidde kararh) olarak, gu göklerive bu
yeri yoktan var eden Allah'a yönelttim ve
ben, Ona ortak koganlardan de§ilim!"

80. ibrahim'in kavmi ise, onunla tiartrgmaya
girdiler. ibrahim göyle dedi: "Siz, Allah hak-
krnda benimle tartrgmak mr istiyorsunuz?
Oysaki Allah, beni hidäyete erdirmigtir.
Ben, sizin, Allah'a ortak kogtuklannrzdan
da hig korkmuyorum; me§erki, Rabb'im,
bir gey (fenalrk) dilemig olsun. Rabb'im
ilmiyle her geyi kugatmrgtrr. Ö/eyse nigin
ö§ütlenmezsiniz (ibret almazsr nrz)?"

81. "Hem de, siz, Allah'rn, hakknda higbir
hüccet (delil) indirmedi§i geyleri Ona ortak
kogmaktan gergekten kokmuyorsunuz
da, ben sizin ortak kogtuklannzdan nasrl
korkanm! igte bu iki gruptan hangisi gü-
vende olmaya daha layrk? Biliyorsanrz
söyleyin!"
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82. O kimseler ki, iman ettilerve imanlan-
na zulüm (girk) kangilrmadrhr, igte (azap-
tan) güven, onlanndrr; hidäyete ermig
olanlar da onlardrr.

83. igte kavmine kargr ibrahim'e verdi-

§imiz hüccetimiz (delilimiz) de budur.
Biz kimi dilersek onun (ilim ve hikmette)
derecelerini yükseltiriz. §üphesiz senin
Rabb'in Hakfm'dir(her iginde hikmet sahi-
bidir), Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

4.Biz; ibrahim'e ishaKrve (ishak'rn o§lu)
Yakub'u da ba§rglamrgtrk; hepsini hidäyet
üzere göndermigtik; bundan önce Nüh'u
ve onun (Nüh'un, ya da ibrahim'in) zürri-
yetinden Davudu, Süleyman'1, Eyyüb'u,
Yüsufu, Musa'yr ve Härun'u da hidäyet
üzere göndermigtik. Biz ihsan ehlini
(iyilikleri layrkryla yapanlarr) igte böyle
mükäfatlandrrrrrz.

85. Zekeriyya'yr, Yahya'yr, isa'yrve ilyas'r
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Q$ izer, Krlfe gevresinde bir kasabada yagryordu.

Bir riväyete göre, Hz. ibranim'in babasrnrn adr
Tarah'trr. Azer ise, onun meghur olan lakabldrr.

Di§er bir riväyete göre, Ä,zer, Hz. ibrahim'in babasr
nrn taptr§r putun adrdrr; kendisi bu puta tapt§t igin
ona bu lakap verilmigtir.

Bu lakabrn ona nigin verildi§i konusunda gunlar da
söylenmigir: Azer, gok yagh, beli bükülmüg insan
demektir. Azer, hata igleyen demektir.
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da hidäyet üzere göndermigtik. Hepsisa-
alihlerdendir.

86. ismail'i, Elyesa'r, Yünus'u ve Lüt'u da
hidäyet üzere göndermigtik. Onlann hep-
sini de zamanlanndaki insanladan üstün
krldrk.

87. Onlann atialanndan, zürriyetlerinden
ve kardeglerinden bazrlannr da hidäyet
üzere göndermigtik; onlan segkin klmrgtrk
ve dosdo§ru yo!üzere göndermigtik.

88. igte bu (peygamberlerin hidäyeti),
AIlah'rn hidäyetidir (tevfikidir). Allah, kul-
lanndan kimi dilerse onu hidäyete erdirir.
E§er onlar (o peygamberler) bile Allah'a
ortak kogmug olsalardr, yaptrklan (ibadet-
ler) elbette boga gitmig olurdu.

89. igte bunlardrr kendilerine Kitap, hü-
küm ve peygamberlik verdiklerimiz. Artrk
e§er onlar (Mekke l«äfirleri) bunlan (Kita-

br, hükmü, peygamberli§i) inkär edecek
olurlarsa, bilsinler ki, Biz, bunlan inl«är

etmeyen bir kavmi (peygamberler ile üm-
metleri, yahut Ensar ile di§er Sahabfleri,
yahut bütün mü'minleri, yahut melekleri)
mutlaka onlann yerine koyaca§rz.

90. igte bunlardrr (anrlan peygamberler-
dir) Allah'rn, hidäyet üzere gönderdi§i
kimseler. Öyteyse sen de ey Muhammed!
Onlann hidäyetine (Ievhid inancrna) uy!

(8ill) Gergek mü'minler, imanlanna girki kan$rr-
mayanlardrr. Müyikler ise, Allah'a iman etmekle
beraber putlara da tiapüklannr, bunun da, onlarrn
imanlannr tamamladr§rnl, günkü putlann temsil et-
ti§i varlrklann, kendilerini Allah'a yaklagtrdtklannr
ve Onun katrnda kendilerine gefaat$ olacaklannt
iddia ediyorlardr. Nitekim onlar: "Biz o puüara, an-
cak, bizi Allah'a iyice yaklagtrstnlar diye taptyoruz."
(Zümer:3) diyorlardr. lgte mügriklerin, imanlanna
zulüm, girk karqtrrmalan budur.

(8[) Onun züniyetinden" tamlamast, e§er "Hz.

Cüzl.7

iOranim'in züniyeti" demek ise, Hz. Lüt'un, Hz.
lbrahim'in soyundan olmamasr ile itiraz varit olur.

Qünkü Hz. Lüt, Hz. ibrahim'in kardeginin o§ludur.
Ancak bu itiraza da, 'Arap'lar, amcay da baba sa-
yarla/'geklinde cevap verilmigir. Nitekim bir äyette
goyle denilmektedir: §enin (Yakub'un) ilährna ve
atalann lbrahim, lsmail ve lshakrn llährna, bir tek
itana tapaca§rz. Biz Ona teslim olanlanz." (Baka-
ra:133) Oysaki Hz. ismail, Hz. Yakub'un babasr
de§il, amcasdrr.

(S5) Hz. Zekeriyya,Azeiin o§lu, Hz. Yahya da Hz.
Zekerilryanrn o§ludur. Hz. isa, Hz. Meryem'in o§-
ludur.

Bir riväyete göre, Hz. ilyas, Hz. Nüh'un dedesiolan
Hz. idris'dir. Di§er bir riväyete göre, Hz. ilyas, Hz.
Musa'nrn kardegi olan Hz. Härun'un torunlarrndan-
dtr.

(86) Hz. Elyesa', Ahtub'un ve o da Acuz'un o§ludur.

Bir riväyete göre,Hz. Elyesa', Hz. Yüga bin Nün'dur.
Hz. Yünus da, Matta'nrn o§ludur.

Hz. Lüt, Hz. ibrahim'in kardegi olan Häran'rn o§lu-
dur.
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91. Onlar (Mekke mügrikleri, Yahud'iler)
Allah'rn kadrini (yüceli§ini, kudretini) de
gere§i gibi takdir edemediler. Qünkü on-
lar göyle dediler: 'Allah, higbir insana
(bu tür vahiyden) bir gey indirmemigtir."
Ey Muhammed! Sen de ki: "Musa'ntn
insanlar igin nur ve hidäyet olarak getir-
di§i Kitab kim indirmigti? Siz onu parga,
parga kä§flara yaztyor, istedi§inizi agrk-
[yor, go§unu da gizliyorsunuz. Hem de
(Ku/an'da) size, sizin de, atialannrzrn da
bilmedi§i (Ievrat'tia bulunmayan veya gö-
rü9 aynlr§rna dügtü§ünüz) geyler ö§retil-
di." De ki: "Onlann hepsiniAllah indirmigtir.
Sonra onlan blrak, daldlklan sagmahklarr
iginde oynayadursunlar.

92. Hem de, indirdi§imiz bu Kitap (Ku/an)
mübarektir; kendisinden öncekileri (Kutsal
Kitaplan) tasdik edicidir (do§rulayrcrdrr)
Hem de, Ümmü'l Kura (Kentlerin Anasr
olan Mekke) halkrnr ve gevresindekileri

uyarman igin onu sana indirdik. Ahrrete
iman edenler, (hakkr aradrklan igin) buna
da iman ederler ve onlar, namazlannr de-
vamh krlarlar.

93. Allah'a kargryalan uydurandan, yahut
kendisine higbir gey vahyolunmadr§r hal-
de: "Bana vahyolundu" diyen kimseden
ve:'Allah'rn indirdi§inin benzerini ben de
indirece§im" diyenden daha zalim kim
olabilir! Ey Muhammed! Bu zalimleri, ölüm
zorluklan iginde can gekigirken ve melek-
ler ellerini uzatmrg : "Haydi, canlannrzr
grkann (verin); Allah'a kargr haksrz ola-
rak söylediklerinizden ve Onun äyetlerine
kargr kibirlik taslamanrzdan dolayr bugün
rezil-nisva edici bir azapla cezalandlnla-
caksrnr/' derlerken de bir görsen!..

94. (Kryamet günü dirildiklerinde onlara
goyle denecek)'Ant olsun ki, sizi ilk defa
yarattr§rmrz gibitek bagrnrza (malsrz, ev-
latsrz, arkadassrz, gefaatgisiz) Bize geldi-
niz; size bahgetti§imiz her geyi de ardrnrz-
da blrakfintz. ibadetlerinizde gergekten
Allah'rn ortaklan sandr§rnrz gefaatgilerinizi
de yanrnrzda görmüyoruz. Ant olsun ki,

aranrzdaki ba§lar kopmug ve (gefaatgi)
sandrklannr z, size görünmez olmuglardr r."

(91) Riväyet olunuyor ki, Peygambeiimiz (S.), Ya-
hudi bilginlerinden Malik bin Sayf'a dedi Ki: 'Tevratr
Musa'ya indiren Allah agkrna, bana söyler misin?
Tevrat'ta: 'Allah, gigman bilgini sevmez!' ifadesini
göniyor musun? igte o sen ve senin gibilerdir; sen,
Yahudi'lerin mallanyla böyle gigmanlandrn." Bunu
duyan hazr cemaat de gülmeye bagladr. Malik ise
öfl<elendi; sonra Hz. Ome/e döndü ve:'Allah, higbir
insana bu tür bir vahiy indirmemigi/' dedi.

Di§er bir riväyete göre, bunu diyenler, Mekke müg-
rikleridir. Buna göre, onlann Tevratrn indirilmesiy-
le ilzam edilmeleri, Tevratrn öteden beri mügrikler
arasrnda da göhretinin yaygrn olmasrndan dolayr-
drr.

(90) Peygamberlik davasrna kalkqan yalancr
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Müseylemetü'l Kezzäb ile Ewedü'l Ansi ve kendi
kafasrna göre heläl ve haram icat etrneye kalkrgan
Amr bin Luheyy gibiAllah'a kargr yalan uyduranlar-
dan daha zalim kim olabilir!

AMdah bin Sa'd bin Ebu Sarh da, önceleri Pey-
gambe/imize vahiy l«ätipli§i yapttöt halde sonra
lslam'dan dönmüg ve: "Bana da Allah tarafrndan
vahyolundu" demigti. $)yle ki. Mü'minün:12, 13,
14. äyetleri indi§inde bunlan yazarken, son cümle-
den sonra, bu äyetlerde anlatrlan insan yaratlqlna
taaccüp ederek, bu gibi hayret verici harikalar kar-
grsnda Arap'lann söyledikleri: "Fe teMreke'llahü
Ahsenü'l Halikryn (Yaratanlarrn en güzeliolan Allah
ne mübarektir!)" cümlesini soylemi§; Peygambe/i-
miz de: 'Vahiy de, öyle geldi; aynen yaz!" buyur-
mugu. Bunun üzerine anrlan Abdullah, geytanln
vesvesesine kaprhp: "Bana da vahiy geldi" demig
ve islam'dan dönüp Mekke'ye gitmigi. Bu zat, Mek-
ke fethinde Peygambe/imiz trarafrndan ölüm ferma-
nr gkanlan gahrslardan biri iken, onun sütkardegi
olan Hz. Osman'rn rsrarr üzerine ba§qlanmrgr.

Ne gadp bir tecellidir ki, bu zat Hz. Osman hilate-
tinde Msrrvalisi yaprlmq ve onun zulmü yüzünden
Mrstr halk ayaklanmrg ve bu fitne, Hz. Osman'rn
gehit edilmesine yol agmrgr.
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95. $üphesiz (bitkileri meydana getirmek
igin) tohum tanelerive (a§aglan meydana
getirmek igin) tohum gekirdekleri gatlatan
Allah'ilr. O, ölüden (cansrzdan) diriyi(can-
hyr).grkanr; diriden de ölüyü grkarmakta-
drr. lgte Allah budur. Oyleyse haktan nastl
gevriliyorsunuz?

96. Karanhklan yanp sabahr ortaya gtka-
ran (tian yerini a§artan), geceyi dinlenme
zamant, güneg ve Ayr (vakitlerin tayinin-
de) hesap aracr yapan (yahut günes ve
Ayr bellibir hesaba göre hareket ettiren)
Allah'trr. lgte bu, Aziz (yegäne galip), Alim
(her geyi pekiyi bilen) Allah'rn takdiridir.

97. Karanrn ve denizin karanhklannda yo-
lunuzu bulasrnrz diye sizin igin yrldrzlarr
yaetan daAllah'ilr. Biz, bilen, dügünen bir
toplum igin äyetlerimizi gergehen geni§ge
agrklamrgrzdrr.

98. Sizi bir tek nefisten (Adem'den) var
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eden de Allah'trr, Sonra sizin igin bir istik-
rar yeri (ana rahmi, yeryüzü), bir de gegici
yer (baba sulbü, toprak alil) vardrr. Biz,

anlayan, dügünen bir toplum igin äyetleri
tafsilatlrca agr klam tgtzd r r.

99. Hem de, Allah Odur ki, gökten su indir-
di. Sonra Biz, bu su ile bitkilerin her türlü-
sünü topraktan grkardrk;sonra Biz, ondan
(o sudan, bitkiden) bir yegillik grkardtk. O
yegillikten, tianeled, birbiri üzerine binmig
bagaklar, hurma a§acrntn tomurcu§undan
sarkan (yahut birbirine pek yakn) salklm-
lar, üzüm ba§lan, zeytin ve nar bahgeleri
grkarryoruz (meydana getiriyoruz). Bunla-
nn birbirine benzeyeni var, benzemeyeni
var (yahut yapraklan bibirine benziyor;
melrueleri ise birbirine benzemiyor). Her
biri, yemigini verdi§i, bir de yemigler ol-
gunlagtr§r zaman onlara (ibretle) bir ba-
krn. igte bütün bunlarda (gergek iman ile)

iman eden bir toplum igin hig güphesiz ib-
retlervardrr.

1ü). Allah'a bir de cinleri ortak kogtu-
lar. Oysaki cinleri de Allah yaratmrgtrr. O
l«äf irler, (Yahudi'ler: "Uzeyt, Al lah' r n o§lu-
du/' , Hrristiyan'lar da: "Mesih isa Allah'rn
o§ludu/' , putperest Arap'lar da: "Melek-
ler Allah'rn krzlandr/' demekle) bilgisizce
Allah'a o§ullar ve krzlar da uydurdular.
Allah, her türlü eksikliklerden münezzehtir
ve onlann uydurduklan vasflardan yüce-
dir.

101. §u gökleri ve bu yeri yoktan egsiz
mükemmeliyette var eden Allah'trr. Onun
egi olmadr§r halde nasrl olur da, gocu§u
olabilir! Hem de O, hergeyiyaratmrstrrve
O, her geyi pekiyi bilendir.
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102. igte Rabb'iniz olan Allah budur. On-
dan bagka higbir tann yokur. Her nesneyi
yaratan Odur. Oyleyse yalntz Ona tapln.
Her geyin üzerinde vekil (mütevelli, göze-
tici) de O'dur.

103. Gözler, Allah'a erigmez; O ise bütün
gözlere erigir. Yegäne Latff (son dere-
ce lütuf!«är), Habi'r (her geyden haberdar
olan) de Odur.

104. Do§rusu Rabb'inizden size basiretler
(kalp kavrayqlan) gelmigtir (verilmigtir).
Arilk her kim basiretlerini kullanacak olur-
sa, bilsin ki, kendiyarannadrr; kim de kör-
lük edecek olursa, bilsin ki, kendi zaran-
nadrr. Zaten (peygamberim diyor ki:) ben
sizin üzerinizde (hareketleriniz igin) bekgi
de§ilim (; ben ancak uyancrym).

105. igte Biz äyetlerimiziböyle evire gevi-
re de anlatryoruz ki, o käfirler ibret alsrnlar;
bir de sana: "Sen (Kitap Ehlinden) ders

eruAu sünesi
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almrgsrn!" (Yahut sen eskiledn kitaplannt
okuyup ondan almrgsrn) desinler. Birde, o
äyetleri (Kufan'r) bilen (dügünen) bir top-
lum igin iyice agrklamrg olahm.

106. Ey Muhammed! Sen yalntz,
Rabb'inden sana vahyolunana uy! Ondan
bagka higbir tann yokur. Hem de sen,
Allah'a ortak koganlardan yüz gevir (soy-
lediklerine hig aldrrma. Yahut gimdilik on-
larla savaga girme).

107. E§er Allah (icbäri olarak) dileseydi,
onlar da Allah'a ortak kogmazlardt. Biz,
senionlar üzerine birbekgide klmadrk (ki,

onlan cezalandtrasrn). Sen onlara vekil de
de§ilsin (ki, onlann iglerinisen göresin).

108. O käfirlerin, Allah'tan bagka da yal-
vardrklanna (taptrklan bätl tannlara) söv-
meyin ki, onlar da, cehäletle tagktnltk edip
Allah'a sövmesinler. (Siz, onlara: 'Vay si-
zin tiannlanntzr,..." diye yakgtkstz sözler
söylerceniz, onlar da, o yakrgtkstz söz-
lerle kargr[k verirler ve onlar, sizin Tanl-
nnrz olan Allah'rn, kendilerinin de Tannst
oldu§unu dügünmezter.) igte böylece Biz,
her ümmetin iglediklerini kendilerine gü-
zel gösterdik. Sonunda hepsinin dönügü
Rabb'lerine olacaktrr. Artrk Rabb'leri, on-
lara bütün iglediklerini bildirecektir.

109. Onlar (Mekke käfirleri), yeminlerinin
en a§rr gekliyle Allah'a yemin ettiler ki,

e§er kendilerine istedikleritürden bir mu-
cize gelecek olursa, hig güphesiz o muci-
zeye iman edeceklerdi. Ey Muhammed!
De ki: "O mucizeler ancak Allah kattn-
dadrr." O istedikleri mucizeler gergekten
gelse bile, iman etmeyeceklerini nereden
bileceksin!

110. Biz, onlann kalplerini de, gözlerini

de (sanki) ters geviridz de, onlar ewelce
iman etmedikleri gibiyine iman etmezler.
Biz de, onlan tagknhklan iginde gagkln bt-

Cüz:7

raktrz.

(109) Riväyet olunuyor ki, Kureyg käfirleri, kendiled-
nin tayin edecekled baz mucizelerin göslerilmesini
Peygambe/imizden istemiglerdi. Peygambe/imiz
de, onlara: "E§er sizin dediklerinizi yaparsam, bana
iman edecek misiniz?" demig. Onlar da söz vermig
ler; istedikleri mucizeleri gösterdi§i takdirde hig 9üp
hesiz iman edeceklerine dair en a§rr yeminleriyle
yemin de etmiglerdi. Müslüman'lar da, onlann iman
etmelerini gok istedikled igin Peygambe/imizden
bunu gergeklegirilmesini rica etmislerdi. Peygam-
be/imiz de, bunun igin dua etmeye niyetlenmig; igte
bunun üzerine bu äyet inmigi.

evAusünesl
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111. E§er gergekten Biz (onlann istedik-
leri gibi) kendilerine melekler indirseydik,
ölüler de onlarla konugsaydr ve var olan
bütün nesneleri anlattrklanmrza kefil (ga-
hit) olarak bölük, bölük kargrlannda top-
lasaydrk, Allah (icbäri olarak) dilemedik-
ge onlar yine de iman edecek de§illerdi.
Ancak o l€firlerin go§u da bunu bilmezler.
(Onun igin yemin ediyodar. Müslüman'la-
nn go§u da bunu bilmezler. Onun igin o
mucizelerin gösterilmesini istiyorlar.)

112. igte böylece Biz, (yalnrz sana de§il)
her peygambere de insan ve cin geytanla-
nnr dügman klmrglzdlr. Bunlar aldatmak
igin birbirlerine (cin geytanlarr insan gey-
tianlanna, cin geytanlan birbirlerine, insan
geytanlan da birbirlerine) yaldrzl sözler
frsrldarlar. E§er Allah (icbäriolarak onlann
imana gelmelerini) dileseydi, bunu (pey-
gambere dügmanhk, birbirlerine frsrlda-
ma) da yapamazlardr. Ö/eyse onlan uy-
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durduklanyla (küfürleriyle) bag baga brrak.

113. Bir de, öbür dünyaya (kryamet günü
beden olarak dirilmeye) iman etmeyenle-
rin kalpleri o yaldrzh sözlere kansrn, ken-
dileri igin onu hog görsünler ve igledikleri
günahlan iglemeye devam etsinler diye
bunu yaparlar.

114. (Ey Muhammed! Onlara de ki:)
Ben (sizin istedi§iniz gibi) Allah'tan ba§-
ka hakem ister miyim higl Oysaki bu Ki-
tabr (Ku/an'r) size mufassal (iginde hak
ile bätrl apagrk belirtilmig) olarak indiren
Odur. Kendilerine Kitap verdiklerimiz de,
pekiyi bilirler ki, Kudan, Rabb'in tarafrndan
indirilmigtir. Artlk sakln, sen (sen, ümme-
tin adrna) bundan güpheye dügenlerden
olma!

115. Zaten Rabb'in sözü (haberleri, hü-
kümleri, vaatleri), do§rulukga da, adaletge
de tamamlanmrgtrr. Onun sözünü de§ig-
tirecek higbir güg yoktur. Semi (her geyi
pekiyi igiten), Alim (her geyi pekiyi bilen)
de Odur.

116. (Ey Muhammed!) E§er sen (üm-
metin adrna), yeryüzündeki insanlann
(käfirlerin, cähillerin, mügriklerin) go§una
uyacak olursan, seni Allah yolundan sap-
trracaklar. Onlar ancak zanna (sandrklarr-
na) uyarlar ve ancak yalan söylerler.

1 17. $üphesiz senin Rabb'in, Kendi yolun-
dan sapanlan en iyi bilendir. O, hidäyete
erenleri de en iyi bilendir.

118. E§er Allah'rn äyetlerine iman ediyor-
sanrz, artk Allah'rn adr anrlarak kesilen
bütün hayrranlann etinden yiyin.
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119. Size ne oluyor da, üzerinde Allah'rn
adr anrlarak kesilen (bazr) haryanlann
etinden yemiyorsunuz? (Mäide:103'de
anlatrlan hayvanlar ile Amr bin Luheyy'in
kendikafasrndan size haram saydr§l hay-
vanlann etinden yemiyorsunuz?) Oysaki
Allah, sizin garesizli§iniz halinde yemek
zorunda kaldrklannrz drgrnda, haram
krldrklannr size tafsilatryla agtklamtgtlr.
(Mäide:3) Do§rusu birgoklan, bilgisizce,
kötü azularrna göre gergekten saptnyor-
lar. $üphesiz senin Rabb'in haddi aganla-
n en iyibilendir.

120. Günahrn (bütün günahlann, özellikle
zinanrn) agrkgasrnr da, gizlicesini (yahut
beden ile olanlannl da, kalb ile ve fikir ile
olanlannr da) brrakrn. Qünkü o kimseler ki,
günah igliyorlar, yaptrklanndan ötürü mut-
laka cezalandt nlacaklardt r.

121. Kesiliken üzerine Allah'tn adt antl-
mamrs hayvanlann etinden ise yemeyin.

eruAusÜnesi ffi Cüz:8

Hem de, hig kugkusuz bu (bu hayvanrn
eti, bu eti yemek), frskfir (helälin drgrna
grkmaktr). Hig güphesiz geytanlar da, si-
zinle mücadele etmeleri igin kendidostla-
nna (käfirlere: "Siz, kendiniz ve avcr hay-
vanlannrzrn öldürdüöü hayvanlann etini
yiyorsunuz; ama Allah'rn öldürdü§ü hay-
vanlara leg deyip yemiyorsunuz!" diye)
vesvese verirler. E§er siz de onlara uya-
cak olursanrz, hig güphesiz Allah'a ortak
koganlardan olursunuz.

122. Önce (sanki) bir ölü (ruhsuz bir l«äfir)

iken, sonra kendisine hayat (hidäyet) bah-
getti§imiz ve insanlar iginde rgr§ryla yü-
nisün diye kendisine bir nur (iman nuru,
hakkr bätrldan ayrt etmek igin, varhklarr
delillerle de§erlendirme nuru) verdi§imiz
kimse, karanhklar iginde kalan ve ondan
hig grkmayan kimse gibi olur mu higl igte
böylece (mü'minlere iman, güzel gösteril-
di§i gibi) l«äfirlere de yaptrklarr (Kifür ve
günahlar) güzel gosterilmigtir.

123. Böylece (Mekke'de oldu§u gibi)
Biz, küfrün her kentinde de, kentte halkr
aldatmalan (imandan alrkoymalan) igin
günahkärlarrnr kendilerine lider kldrk (on-
lar öyle istediler; Biz de onu yarattrk). Oy-
saki onlar, yalnz kendilerini aldatrrlar da,
farknda olmazlar.

124. Onlara (Mekke käfirlerine) bir äyet
(Peygambe/i do§rulayan kesin bir delil)
geldi§inde:'Allah'rn elgilerine verilenin
benzeri bize de verilmedikge (Cebräil,

bizim görece§imiz gekilde bize gelip
Peygambedi do§rulayan bir äyet getirme-
dikge) asla iman etmeyece§i/' dediler.
Allah, elgili§ini kime verece§ini (Cebräil'i
vahiy ile kime gönderece§ini) en iyibilen-
dir. O kimseler ki, bu cürmü (halk aldatma
sugunu) iglediler, aldatmalanndan dolayt
(dünyadaki kibirlerinden sonra) Allah ka-
trnda, zillet (aga§tltk) ve getin bir azaba
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u§rayacaklardrr.

(121) Davud el- Zahiri ile imam Ahmed bin
Hanbel'den riväyet edilen bir görüge göre, kesim
yaprlrrken Allah'rn adrnrn anrlmad§r hayvanlann eti
yenmez.

imam Ebu Hanife'ye göre, kesimde unutarak de§il
de kasten Allah'rn adr anrlmazsa, o et yenmez.

imam Mälik ile imam §äfiiye göre, kesimde Allah'rn
adrnrn anrlmasr gart de§ildir; unuüarak veya kasf ile
Allah'rn adr anrlmasa da, o et helädir. Qünkü bir
hadiste Peygambe/imiz (S.) göyle buyurmugur:
"Kesimde Allah'rn adr anrlmasa da, Müslümanrn
kesti§i heläldir."

Tercihe gayan olan görus de budur.

Riväyet olunuyor ki, Ashap'tan baz kimseler, Pey-
gambedimize (S.): "Bazr insanlar bize et getirip
ikram ediyor; biz, kesiminde Allah'rn adrnrn anrhp
anrlmadr§rnr bilmiyoruz?.." diye sordular, Peygam-
beiimiz de: "Siz yerken Besmele getirin, yiyin!" bu-
yudu.

(122) Bir riväyete göre, bu äyet, Hz. Hamza ile Ebu
Cehil, di§er bir riväyete göre ise, Hz. Ömer veya
Hz. Ammar ile Ebu Cehil hakknda (bunlar ömek
gosterilerek) inmigir.

(124) Riväyet olunuyor ki, Ebu Cehil göyle demigti:
"Benim kabilem ileAbdimenaf Oöullan, gerefte hep
at ba$ yanstlar. Sonra Abdimenaf O§ullan: '§imdi
bizden, kendisine Allah'tan vahiy gelen bir peygam-
ber va/ dediler. Vallahi, ona gelen vahiy, bize de
gelmedikge biz buna razt olmaytzJ
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125. iste Allah, (akhnr ve hür iradesinido§-
ru kullananlardan) kimi hidäyete erdirmeyi
dileyeck olu6a, onun gö§sünü (kalbini)
islam'a agar; kimide (akhnr ve hür iradesi-
ni do§ru kullanmadr§r igin) saptrmayt dile-
yecek olursa, (imana ga§rnld§rnda) onun
gö§sünü, sanki göüe yükselmeye gahsr-
yormu§ (hig yapamayaca§r pek zor bir igle
kargr karyrya imig) gibiiyice daraltrr. Allah,
iman etmeyenler üzerine igte böyle pislik
(uap, perisanhk) ya§drrrr (geytanr onlara
musallat eder).

126. Ey Muhammed! igte Rabb'inin dos-
do§ru yolu da budur. Biz, dügünüp ööüt
kabul eden birtoplum igin äyetleri gergek-
ten genigge agrklamrgrzdrr.

127. Onlar igin Rabb'leri kailnda Selam
(Allah) yurdu (selamet yurdu, cennet)
vardrr. Yaptrklan güzel iglerden dolayr da
Allah, onlarrn Velisidir (dostudur, yadtm-
clsrdrr, koruyucusudur).



128. Allah, onlarrn (insanlann ve cinlerin)
hepsini bir araya toplayaca§r gün göyle
buyuracak "Ey cinler (geytanlar) toplumu!
Siz, insanlan gok saptrrdrnrz (gok insan
yoldan grkartrp peginize taktrnrz)'. Onlann
insanlardan olan dostlan da diyecekler ki:
"Ey Rabb'imizl Biz, birbirimizden yarar-
landrk (insanlar, geytanlardan, gehvetleri
ve yollannr öörendiler; geytanlar da, iste-
diklerini insanlara yaptrrmakla muratlan-
na erdiler. insanlar, korkulu zamanlarda
cinlere sr§rnryorlardr; cinler de, insanlarr
korumaya muktedir olduklannr söylüyor-
lardr) ve bizim igin bigti§in sürenin sonu-
na geldik." Allah buyuracak ki: "Sizin son
varaca§rnrz yer o ategtir; siz sonsuza dek
orada kalacaksrnrz; ancak Allah'rn diledi§i
müstesna. Qünkü güphesiz senin Rabb'in
Hakim'dir (bütün igleri yerli yerince yapan-
drr), Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

129. igte Biz, böylece (günahl«är insan-
lan ve cinleri bibirinden yararlandrrdr§t-
mz gibi) igledikleri küfür ve günahlardan
dolayr zalimlerden kimini de kimine veli
(dost, mütevelli) klarrz. (Onlan bibirine
mütevelli, dost yapanz da, mütevellileri,
dqstlan, onlan saptrrrr. Dünyada oldu§u
gibiazapta da onlan biöirine arkadag ya-
panz.)

130. O gün Allah buyuracak ki: "Ey cin ve
insan toplumu! Size iginizden, äyetlerimi
anlatian ve bu kryamet günü ile kargtlaga-
ca§rnrzr söyleyerek sizi uyaran Elgiler gel-
medi mi?" Onlar da: "Kendi aleyhimize biz
gahitlik ederi/' diyecekler. Zaten dünya
hayatr onlan aldattr (da iman etmediler) ve
(gimdi) käfir olduklanna kendi aleyhlerine
kendileri gahitlik ettiler.

131. igte bu (peygamberlerin gönderil-
mesi veyahut käfirlerin kendi aleyhlerine
gahitlik etmeled), halkr, habersiz bir hal-
de iken (kendilerine uyan yaprlmadan),

Rabb'in, kentleri zulümleri (küfürleri) se-
bebiyle (yahut onlara zulmederek) heläk
edici olmadr§rndandrr.

(131) l(äfirledn kendi aleyhlerine sahitlik etmeleri-
nin sebebi, kendilerine peygamberler gönderilmig
ve Kitaplar indirilmig olmasdrr. E§er bunlar gersek-
legmemig olsaydr, elbette ilähi adalete göre onla-
n sorumlu tutmak mümkün olmaz; onlar da kendi
nefisleri aleyhinde gahitlik eünezlerdi ve o takdirde
kendilerine peygamber göndedlmedi§ini, uyanlma-
drklannr iled sünip özür beyanrna cü/et ederlerdi.

Dünyevf azabrn gergeklegmesi veya kenüerin heläk
edilmesi igin, o kentlerin halkrnrn mutlaka uyanlmq
olmasr gerekir. Allah'rn de§igmez kanunu böyledir;
iEni fanunOa uyan yaplmadrkga kenüerin, ülkele-
rin helaki söz konusu de§ildir.

Ayette, uyan yaprlmadrkga dünyevi azabn,
Allah'tan (C.) gelmeyece§inin bildidlmig olmasy-
la, dünyada uyanlmayan (l'evhid inanq ve lslam
hakkrnda tebli§, erigmeyen) insanlann, käfirler igin
vaat edilen ebedi uhrevi azabrn da evleviyetle ol-
mayaca§r bildirilmig olur. Qünkü Allah'rn (C.), bir
ülke halkrnr uyarmadan nispeten hafif ve gegici

olan dünyevi bir azapla cezalandrrmadr§rna göre,
gok daha siddetli ve ebediolan uhreviazapla ceza-
landrrmayaca§r da gäyet agrktr r.(Ebussuüd- i rgad)

Konuyla ilgili di§er baz äyetler de soyledir:

'Ant olsun ki, Biz, her ümmet igin muüaka bir Elgi

(peygamber) göndermigizdir." (Nahl;36)

"Her ümmet igin de bir Elgi (Peygamber) göndefiF
migir." (Yünus:47)

"Her ümmet igin mutlaka bir uyano gelmigtir." (Fa-
fir:24)

"Biz Elgi (peygamber) göndermeden azap edecek
de§iliz." (isrä: 15)

"Her ne zaman cehenneme bir bölük atrlsa, cehen-
nem bekgileri onlara: 'Size bir uyano gelmem§
miydi?' diye sorarlar." (Mülk8)

igte asrrlar boyu islam dünyasrnda tadrgrlan bu
konuyu Ebussuüd, gäyet isabetle böyle agkla-
maktadrr. Hulasa: Müslüman olmayan milleüere,

e§er hurafelerden uzak, Kuian ve sahih Sünnetin
bildirdiöi gergek islam anlattlmamtssa, strf lslam't
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duymug olmalanyla, uyan yaprlmrg saylmaz. §u
var ki, her insan, hak dini aramak, kendi dini inan-
crnrn, hak olup olmadr§rnr aragrrmak ve taklidi
imandan tahkiki' imana gegmek zorundadrr. Ancak
bu zorunluluk, Tevhid inancrna girki kangtumrg olan
Müslüman'lar igin de vardrr.

Bununla belaber yeterli tebliö erismemig olan gayri
Müslimlerin, arastrma yapmaylp atialannrn dinini
tiaklit etmeleri, Ebussuüd'un anrlan agklamasrna
göre, l«äfirler igin vaat edilen ebedlcehennem aza-
brnr gerektirmez.

l(aldr ki, günümüzde insan haklan ve ticaret ahlakr
gibi hayati konularda islam ülkelerinin, geligmig üF
kelerin gok gerisine dügmüg olmasr, yabanctlann,
islam'r araqtrma merakrnr da olumsuz yönde etki-
lemektedir.

Ebussuüd da, birgok Tefsir yazarlan gibi, Ku/an
sürelerinin faziletiyle ilgili aslsrz hadisleri ve di§er-
lerine oranla az da olsa, israiliyatr da Tefsirine al-
m6sa da, özellikle Tevtid inancr noktasrnda ve bu
gibi äyetlerin telsirinde Tefsid takdire gayandrr.

igte beni, Ebussuüd Telsirini tercüme etmeye te§-
vik eden de, muasrrlannda pek bulunmayan bu
vasfrdrr.

f\ o:.; Lii;; (y LC.'' 'ss:.t

'z:*JSrrs ,j$t i.;; @ 3j-;:- L.;
,=...'.-. .'..,i...,u-. t- dj-r 4 *-: e1..i{ t-t{ ü!

L,G; c4 @ nr\ ;; {.;irtti-ü
rS2r g? ( "t, @ 'q4';;i -q li
"'ö# .r"#"'J-tL ;,1 "#o *
i:i4&,:t'&-* 'il'.,fur z;G f Lk ';.
gr-it3 ofit air't L +_'r1;; 5p

\:l«p il;*9La, +-,-.1 ts,är on.
"1lr .'rJ j4)' "eS;--;G r:i
--u-it;e 'rt'-Gt Sl};-'ri h:'G C;

#;-t +L; @ e;?; r:
'i|k-;, b:v;1 ,F ,.<,-,Jt ia

'.'- .r- 
t 

r. . .(. t 'i -.- . 
' 

,.'.et-, t)t p<.i,, r# Lfi; et'4
@ ö,'i-'4 :3'i3i i i:i r:'Är

132. Herkes igin yaptrklan islere göre de-
receler (mertebeler, mükäfatlar ve ceza-
lar) vardrr. Talen senin Rabb'in, onlann
yaptrklanndan hig de habersiz de§ildir.

138. Ey Muhammed! öaniyy olan (higbir
geye muhtag olmayan) da yalnrz senin
Rabb'indir. O, srnrsrz rahmet sahibidir.
E§er O, dileyecek olursa, sizi (siz Mekke
halknr, asileri) ortadan kaldrracak ve sizi
bagka bir toplumun zürriyetinden var etti§i
gibi, sizden sonm yerinize diledi§ini geti-
recek.

134. §üphesiz size vaat edilen (kryamet
ve azap) mutlaka gelecektir ve siz onlarr
engelleyemezsiniz.

135. Ey Muhammed! De ki: Ey halkrm!
Siz halinize göre elinizden geleni yaptn;
güphesiz ben de kendi halime göre elim-
den geleni yapmaktayrm. Sonra ährret
yurdunun güzel äkrbetinin kimin olaca§rnr
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ö§reneceksiniz. Gergek gu ki, o zalimler
(l«äfi rler) iflah olmazlar.

136. Onlar (Arap mügrikleri) Allah'rn yarat-
tr§r ekinlerle sa§mal hayvanlardan Allah'a
da bir pay ayrrdrlar da, kendi zanlann-
ca: "Bu, Allah igindir; bu da ortaklanmrz
(Allah'a ortak kogtu§umuz putlar) igindid'

dediler. (Allah igin ayrrdrklan payr konuk-
lara ve yoksullara haroyorlardr; ortiaklan
igin ayrrdrklan payr da putlann hizmetine
harcryor ve onlann önünde kuban olarak
kesiyorlardr.) Ancak ortaklan igin olan
pay, (daha iyi oldu§u takdirde) Allah'a
ulagmaz (Allah'rn pay ile de§igtirilmez);
fakat Allah igin olan pay (daha iyi oldu§u
takdirde) ortaklanna ulagrr (ortaklann payl
ile de§igtirilir. Onlar, Allah, zengindir; bun-
lara ihtiyacr yoktur, diye yaptyorlardt). On-
lar ne kötü hükmediyorlardr!

137. igte bunun gibide, ortaklan (geytan-
lar, putlann hizmetkärlan), o mügriklerden
(bazr Arap kabileleri mügriklerinden) bir-
gok insana, gocuklannt (ktzlannt, yoksul-
luk veya utang sebebi olmast endigesiyle)
katletmeyi hog gösterdi ki, hem kendile-
rini mahvetsinler, hem de dinlerini kang-
trrsrnlar (bozsunlar). Yine de Allah (icbärf
olarak) dileseydi, bunu yapamazlardt. Ar-
tk sen onlan uydurduklan yalanlarla bag
baga brrak!
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138. Yine onlar (Cähiliyye insanlan) ken-
di kuruntularrnca dediler ki: "igte bu özel
tiannlanmrz igin aynlan sa§mal hayran-
lar v ekinler yasaktrr; onlardan (putlann
hizmetkärlan vs. gibi) bizim istedi§imiz
kimselerden bagkasr yiyemez. $unlar da
(behire, säibe ve häm /Mäide: 10U diye
vasrflandrnlan hayvanlar da ), slrtlanna
binmek yasak ktltnmtg sa§mal hayvan-
lardrr." Onlar, bir tiakrm sa§mal hayvanlar
da kesiliken üzerlerinde Allah'tn adtnt an-
mazlar (putlannrn adlannr anarlar). Bunla-
n Allah'a iftira ederek (Allah boyle istiyor
diyerek) söylediler. Ettikleri ift ira yüzünden
Allah onlan cezalandrracakttr.

139. Yine dediler ki: "§u (behfre, säibe
diye vasrtlandrrrlan) sa§mal hayvanlann
kannlannda olan yavrular (saÖ do§dukla-
rr takdirde), yalntz ekeklerimizin yemesi
igindir; kadrnlanmtza ise haram kltnmlg-
trr. E§er yavru ölü olarak do§acak olur§a,

EN'AM SURESI Cüz:8
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onu da, kadrn erkek hepsi oftaklasa yer-
ler." Allah, bu yalan vasflandrrmalanndan
dolayr onlan cezalandrracaktrr. Qünkü Al-
lah gergekten Hakim'dir (her iginde hikmet
vardrr),Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

14O. O kimseler ki, cehäletleri sebebiyle
gocuklannr (krzlannr) beyinsizce katlettiler
ve Allah'a iftira ederek Allah'rn, kendileri-
ne verdi§i nzrKan haram saydllar, onlar
gergekten hüsrana u§ramrglar; onlar ger-
gekten sapkrnlrüa dügmüglerdir ve onlar
hidäyete erecek de§illerdir.

141. Yine, gardakh ve gardaksrz bahge-
leri, üninleri (tat ve renk gibi özelliklerde)
gegitli olan hurmalan, ekinleri, (yaprakla-
n) birbirine benzer ve (tatlarr benzemez)
zeytinleri, narlan yaratmrs olan da Odur.
Bunlann her biri ürün verdi§i zaman ürü-
nünden yiyin; hasat günü (ürünleri devgi-
rilip toplandr§r gün) hakkrnr (sadakasrnr)
verin. lsraf da etmeyin; günkü Allah, israf
edenleri hig sevmez.

142. Hayranlardan yük taglyanr da, yün-
lerinden sergi, yaygr yaprlanr da yaratian
ancak Allah'tlr, Allah'rn size verdi§i rrzlk-
tan yiyin; geytanrn izinden de gitmeyin.

Qünkü seytan gergekten sizin igin apagrk
birdügmandrr.

(1a1) Ayette zikredilen üninlerden verilmesi emre-
dilen sadaka, «§ür (onda bir zekätr) de§ildir; 9ün-
kü orucu, namazda l(ä'be'ye yönelmeyi emreden
äyetler gibi, zel«ätr, ö9rü ve fitre sadakasrnr em-
rcden äyetler de Medine'de Hicretin ikinci yrhnda
inmigtir.
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143. O (yük ta.gryrcr olarak kullandr§rnlz,
yünlerinden faydalandr§rnrz, süt-lerini ig-
ti§iniz ve etlerini yedi§iniz) sa§mal hay-
vanlar sekiz egtir: Koyundan (erkek ve
digi olmak üzere) iki eg, kegiden (erkek ve
digi olmak üzere) iki eg. Ey Muhammed!
De ki: 'Allah, bu ikierke§imi haram kldl,
yoksa bu ikidigiyimiveyahut bu ikidiginin
rahimlerindeki yavrulan ml haram krldr?
E§er do§ru sözlü kimseler iseniz, bilerek
bana haberverin."

1tt4. Deveden de (erkek ve digi olmak
üzere) iki eg, sl§rrdan da iki eg. Ey Mu-
hammed! De ki: Allah, bu iki erke§i mi
haram krldr, yoksa bu ikidigiyi miveyahut
bu iki diginin rahimlerindeki yavrulan mr
haram kldr? Yoksa Allah, bunu (bunlann
haram olduklannr) size tavsiye etti§inde
(!) siz orada gahitler miydiniz? igte insan-
lan saptrrmak igin böyle bilgisizce Allah'a
kargr yalan uydurandan daha zalim kim
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olabilir! §üphesiz Allah, zalimler güruhunu
(zulmü br rakmadrkga) hidäyete erdirmez.

1t15. Ey Muhammed! De ki: Bana vahyo-
lunanlar iginde, bu haram dediklerinizden
yemek isteyen bir kimseye haram kllln-
mrg bir gey bulamryorum. Ancak ölü (leg),

akmrg kan, domuz eti - ki bu gergekten

i§rengtir- ve bir frsk (yoldan gtkmrgltk) ola-
rak, Allah'tan ba.gkasr adrna bo§azlanmtg
hayvan müstesna. (Bunlar haramdtr.) An-
cak garesizlik halinde, (kendisi gibi) birinin
payrna el uzatmamakve zaruret miktannt
agmamak üzere bunlardan da yiyebilir.

Qünkü güphesiz Rabb'in Gafüddur (gok

ba§rglaycrdrr),Rahim'dir(gok esirgeyici-
dir).

Itt6. Yahudi'lere ise bütün toynaklt ve
pengeli (yrrtrcr) hayvanlan haram klmtg-
trk. Onlara sr§rnn ve koyunun ig ya§lannt
da haram krlmrgtrk; strtlannda ve ba§tr-
saklannda bulunan ve kemi§e kangan
ya§tar müstesna. igte azgrnhklanndan do-
layr onlarr böyle cezalandlrmtgttk. Zalen
hig güphesiz Biz do§ruyu sözlüyü2.

(1tt6) Yahudi'lere, s§tr ve koyun etinin antlan kt-

srmlannrn ceza olarak haram ktltnmast, iki türlü

agrklanabilir: Yahud'iler kendileri, Kitaplannda bir
takm teviller ve üahrifler yaparak, asltnda kendile-
rine heläl olan bazt geyleri kendilerine haram say-
drlar; kendi iradeleriyle hayatlannt zorlagtlrdtlar.
Kullann, di§er iglerinde oldu§u gibi, onlar istediler;
Allah da, onlan buna muvaffak krldt. Yahut önceleri
kendilerine heläl olan bazt geyler, yapüklanna ceza

olarak Tevrafta onlara haram kltndt.
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147. Ey Muhammed! E§er bundan son-
ta onlar seni yalanlayacak olurlarsa,
buna kargr sen de ki: "Sizin Rabb'iniz,
(itaatkärlara) genis rahmet sahibidir. (Ya-

hut size mühlet verir; ama cezayt ihmal

etmez.) Onun azabt ise, mücrimler (sug-

lular) güruhundan geri gevrilmez.

148. Allah'a ortak koganlar diyecekler ki:

"E§erAllah dileseydi, ne biz, ne de atalarl-
mrz Allah'a ortak kogmazdtk; higbirgeyide
haram saymazdrk!" (Oysaki istek ve gay-
ret kuldandrr; yaratma ise Allah'tandtr.)
igte kendilerinden öncekiler de, böyle ya-

lanmrglardr da, sonunda Bizim azabtmlzt
tatmrglardr. Ey Muhammed! De ki: "Sizde

(bu iddianrza delil olabilecek) bir bilgi var
mr ki, onu glkarrp bize gösteresiniz! Siz
ancak zanna (yanltg tahmine) uyuyorsu-
nuz ve siz ancak yalan soylüyor§unuz."

149. Ey Muhammed! De ki: "Nihäyet en

üstün (tam, kesin) delil, yalntz Allah'tndtr.
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Onun igin Allah (icbäri olarak) dileseydi,
mutlaka hepinizi hidäyete erdirirdi.

150. De ki: "Haydin, Allah'ln, bunu (sizin
haram saydr§rnrzr) gergekten haram kll-
dr§rna dair gahitlik edecek gahitlerinizi
getirin!" E§er bundan sonra onlar gahitlik
edecek olurlarsa, artrk sen onlarla be-
raber gahitlik etme (onlan tasdik etme);
äyetlerimizi yalan sayanlann, (Kufan'rn
anlattr§r) ährrete iman etmeyenlerin ve
Rabb'lerine eg (ortak) tutanlann bog azu-
lanna uyma.

151. Onlarade ki: Haydi, gelin, Rabb'inizin
size haram klldrklannr size okuyayrm:
Ona higbir nesneyi ortak kogmaytn; ana-
nrza babanrzaengüzel gekilde iyilik edin;
gocuklannrzr yoksulluk endigesiyle öldür-
meyin; sizin de, onlann da rrzrklannr Biz
verinz, hayäsrzlrklann (zinanrn, büyük
günahlann) agrkgasrna da, gizlicesine de
yaklagmayrn; Allah'ln haram krldl§l cana
krymayrn; ancak (klsas, zina, irtidat ceza-
sr gibi) hakh öldürme müstesna. igte bun-
lar, Allah'rn size emrettikleridir. Umulur ki,
akltntzt kullanrrsrnrz.
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152. Bir de, öksü2, rügtüne erinceye de-

§in, iyili§i (muhafazasr ve rslahr) igin ol-
madrkga, onun mahna yaklagmayrn (do-
kunmayrn). Ötgri ve tartrda da tam adaleti
uygulayn. Biz hig kimseyi gücünün yetti-

§inden fazlasryla yükümlü tutmayrz. Söz
söyledi§iniz (hüküm verdi§iniz, gahittik
etti§iniz) zaman da, akrabantz bile olsa,
ädilolun. (Adaletten aynlmamak, dinin hü-
kümlerini uygulamak hususunda) Allah'a
verdi§iniz sözü de yerine getirin. igte dü-
günüp ö§üt alasrnrzdiye Allah size bunlarr
emretmigtir.

153. Gergekten Benim dosdo§ru yolum
igte budur. Oyleyse bu yolu tutun; bag-
ka yollan tutmayln; günkü öbür yollar sizi
Allah'rn yolundan ayrnr. igte Allah size
bunlarr emretmigtir. Umulur ki, takuäyr gö-
zetirsiniz.

15'1. Sonra (aynca) Biz, iglerini layrkryla
yapanlara (hak dini layrkryla tebli§ edene,
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onu layrkryla yasayanlara) nimetimizi (ilmi
ve dini hükümleri) tamamlamak, her geyi

iyice agrklamak ve hidäyet ile rahmet ol-
mak üzere Musa'ya da o Kitabt (Ievrati)
vermigtik. Umulur ki, onlar, Rabb'lerine
kavugacaklanna iman ederler (gere§ince
davrantrlar).

155. igte bu Ku/an da, Bizim indirdi§imiz
mübarek (kutlu) bir kitaptrr. Öyeyse ona
uyun ve tal«räy gözetin. Umulur ki, esir-
genmig olursunuz.

156. Biz, Kufan't size indirdik ki: "Kutsal
Kitap, bizden önce yalntz o iki topluma
(Yahudi'lere ve Htristiyan'lara) indirilmig;
biz ise onlann okumastndan hig güphesiz
habersiz idik " dimeyesiniz.

157. Yahut: "Bize de gergekten kutsal
Kitap indirilseydi, mutlaka biz, onlardan
daha gok do§ru yolu tutiardtK' diyemeye-
siniz. igte size Rabb'inizden apagrk bir
delil, hidäyet ile rahmet gelmigtir. Arttk
Allah'rn äyetlerini yalan sayandan ve bu
äyetlerden yüz gevirenden daha zalim kim

olabilir! Ayetlerimizden yüz gevirenleri Biz,

yüz gevirmelerinden dolayr azabtn en kö-

tüsüyle cezalandrraca§tz.
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158. Onlar (Mekke käfirleri), ancak kendi-
lerine meleklerin (ölüm, azap meleklerinin)
gelmesini veya Rabb'inin (buyru§unun,

azabrnrn) gelmesini veyahut Rabb'inin

bazr äyetlerinin (kryamet alämetlerinin)
gelmesini bekliyorlar. Rabb'inin bazt
äyetleri (günegin batrdan do§mast, can
verirken gönilen haller) geldi§igün, daha
önce iman etmemig veyahut imantnda bir
hayrr kazanmamr§ (tövbe etmemig, haytr
yapmamrg) olan kimseye iman (tövbe ve
ameller) fayda vermez. Ey Muhammed!
Onlara de ki: Siz (bunlarrn gelmesini) bek-
leyin; do§rusu biz de (onlann gelmesini)

beklemekteyiz.

159. §üphesiz o kimseler ki, dinlerini par-

ga, parga ettiler (bir ksmtna iman ettiler;
bir ksmrna etmediler) ve ftrkalara aynl-
drlar, ey Muhammed! Sen, onlann higbir
geyinden (tefrikalanndan, azabtndan) so-
rumlu de§ilsin (sen onlardan berisin; §im-
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dilik onlarla savasa girme). Onlarrn igi an-
cak Allah'a kalmrgtlr; sonra Allah, onlann
yaptklannr kendilerine haber verecektir.

160. Her kim, iyilik igleyecek olursa, igte
ona o iyili§in sevabtnln on katr verilir; her
kim de, kötülük igleyecek olursa, igte o,
sadece onun misli ile cezalandriu.Talen
onlar (eksizk sevap, tazla ceza alarak)
haksrzh§a u§ratrlmazlar.

161. Ey Muhammed! De ki: 'Gergek-
ten benim Rabb'im beni dosdo§ru yola,
dosdo§ru dine, Hanff (hakka yönelmig)
ibrahim'in dinine iletmigir. ibrahim ise,
higbir zaman Allah'a ortak koganlardan
olmadt."

162. De ki: "§üphesiz benim namaztm,
ibadetlerim (haccrm, kurbanrm), hayatrm
ve mematlm (ölümüm) hepsi, älemlerin
Rabb'i yalntz Allah igindir."

163.'Allah'rn higbir orta§r yoktur. igte ben
de bununla emrolundum ve ben Müslü-
man'lann ilkiyim."

1O4. De ki. "Ben Allah'tan bagka bir tan-
n mr, arayaca§lm! Oysaki O, her geyin
Rabb'idir; hekesin kazandl§r da yalntz
kendisine äittir ve higbir günahl«är bag-
kasrnrn günahtnr yüklenecek de§ildir. En
sonunda dönügünüz ancak Rabb'inizedir.
lgte o zaman, uyusmazh§a dügmüg oldu-
§unuz geyleri O, size haber verecektir.

165. Hem de, Allah Odur ki, siziyeryüzün-
de halifeler (birbirinizin halefi, eski ümmet-
lerin halefleri, Allah'rn buyruklannr Onun
adrna uygulayacak halifeleri) Krldr; size
verdi§i nimetler hususunda sizi denemek
igin kiminizi kiminize (malda, mevki ma-
kamda) derecelerle üstün krldr. §üphesiz
senin Rabb'in, cezast pek süratli olandlr
ve hig güphesiz O, öafü/dur (gok basqta-
yrcrdr r), Rahim'dir (gok esirgeyicidir).
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(158) Riväyet edilen bir hadise göre, kryametin on
büyük alämeti gunlardtr:

1) Büyük bir dumanrn dünyay kaplamasr,

2) Dabbetü'l arz'rn grkmasr (mahiyeti ve faaliyeti
hakkrnda gegitli gönigler var),

3) Do§uda büyük bir deprem,

4) Batrda büyük bir deprem,

5) Arap Yanmadasrnda büyük bir deprem,

6) Deccal'rn (en büyük din tahripgisinin) gkmas,

7) Günegin batrdan do§masr,

8) Ye'cüc ve Me'cüc denilen bir toplumun dünyayr
istila etmesi,

9) Hz. isa'nrn (ruh ve anlayrg olarak) dünyaya inme-
si (Hrristiyan'larrn Tevhid inancrna dönmeleri),

10) Aden'den büyük bir atesin grkmasr.

(159) Riväyet edilen bir hadiste Peygambe/imiz(S.)
göyle buyurmugtur:

'Yahud'iler, 71 fiil<aya bolündü; biri hak, di§erleri
bätl üzeredir. Hrristiyan'lar da 72 fifl<aya ayrrldtlar;
bid hak, di§erled bäül üzeredir. Benim ümmetim ise
73fir\<aya aynlacak; biri hak, di§erled Mtrl üzere-
dir.'

EN'AM SÜRES|
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A'RA r sünesi: z

A'räf süresi, Mekke'de 39.srlre olarak inmi§; bir
riväyete göre 16&171 äyeüed Medine'de inmig;
206 äyettir. 4&48 äyetlerinde, önce cennete gire-
meyip cennet ile cehennem arasrnda Aräf denilen
yül«se bir mekända gegici olarak bekletilen zümre-
den söz edildi§i §in süreye bu ad verilmi$ir.

BisMi LLAHinnnn mAninnlrriu

1. Elif. ljm. Mim. Saad.

2. Ey Muhammed! Bu, (Allah tarafrndan)
sana indirilen bir Kitaptrr. Oyleyse sakn,
senin gö§sünde (gönlünde) bir srkrntt
(güphe, yalanlanma korkusuyla tebli§ st-
krntrsr) olmasrn. Bu, onunla insanlan uya-
rasrn, bir de mü'minlere ö§üt olsun diye
indirilmigti.

3. Siz, Rabb'inizden size indirilen Ku/an'a
uyun; Ondan bagka da (cinlerden ve in-

Cüz:8

sanlardan olan geytan) velilere (!) uyma-
yrn. Siz ö§ütleri ne kadar az tutuyorsunuzl

4. Biz nice kentleri de yok ettik. igte ar'abr
mrz, onlara ya (Lüt kavminde oldu§u gibi)
geceleyin ya da (§uayb kavminde oldu§u
gibi) onlar file uykusunda iken geliver-
migti.

5. Azabrmrz kendilerine erigince, artrk
ga§ngmalar t y alntz:.'Gergekten biz zalim
kimselermigiz' olmugtu.

6. Zamanr gelince, kendilerine peygam-
ber gönderilenlere de (peygamberlerin
ga§nlanna kargr ne yaptklannr) hig güp-
hesiz soracaörz; kendilerine gönderilen
peygamberlere de ( tebli§ edip etmedik-
lerini, ga§nlanna ne cevap verildi§ini) ke-
senkes soraca§rz.

7 . Tamant gelince, onlara (peygamberlere
ve ümmetlere) bütün yaptrklannr tam bir
bilgi ile hig kugkusuz anlataca§z.7aten
Biz, onlardan hig gaip (habersiz) olmadrk.

8. O gün (kryamet günü) tarü da hakkani-
yetle olacaktrr. Artrk her kimin sevap tiarfi-

lan a§rr gelecek olursa, igte onlar saadete
erenlerin ta kendileridir.

9. Her kimin de sevap tiartrlan hafif gele-
cek olursa, igte onlar da, äyetlerimizeY,ar-
gr haksrzlrk ettiklerinden ötürü kendilerini
hüsrana u§ratianlann ta kendileridir.

10. Ant olsun ki, (ey Ademo§ullanl) Biz
yeryüzünde size imkän (yerlegme ve yer-
yüzünü kullanma imkänrnr) da verdik ve
sizin igin orada yagama gartlannr yarattrk.
Siz ne kadar azgükrediyorcunuzl

11. Yine, ant olsun ki, Biz sizi (atantz
Adem'i) yaratfik; sonra (zamanla) size
gekil (insan geklini) verdik; sonra (en mü-
kemmel yaratrk haline gelince) meleklere:
'ßdem'e secde edin!" dedik. Onlar hemen
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secde ettiler; ancak iblis müstesna; o,
secde edenlerden olmadr.

(1) Sürelerin bagrndaki harflerle ilgili agklamalar,
Bakara: 1. äyetin tefsidnde gegti.

(8) Taftr ve keyfiyeti konusunda islam älimleri ara-
srnda görüg aynh§r vardrr. Baz briyük Täbiiälimleri
ile onlardan sonra gelen älimlerin go§una göre, kr-
yamet günündekitart, ädilve egit hüküm demektir.
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12. Allah, iblis'e dedi ki: "Ben sana secde
etmeni buyurmugken, seni bundan ah ko-
yan ne idi?" iblis dedi ki: "Ben ondan üs-
tünüm; Sen beniatesten yarattrn; onu ise
balgrktan yaratiln."

13. Allah buyurdu ki:'Öyleyse cennetten
in; günkü orada büyüklük taslaman sana
dügmez. Haydi, grk oradan; günkü sen
gergekten alga§rn birisin."

14. iblis dedi ki: "insanlann tekrar diriltile-
cekleri kryamet gününe de§in bana müh-
let ver!"

15. Allah buyurdu ki: "§üphesiz sen, ken-
dilerine mühlet verilenlerdensin."

16. iblis dedi ki: "igte Senin beniazgrnh§a
u§ratmana kargr, ant olsun ki, Senin dos-
do§ru yolun üzerinde onlara hig kugkusuz
pusu kuraca§rm!"

17. "Sonra önlerinden, arkalanndan, sa§-

xnArsünesi 234
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lanndan ve sollanndan insanlara hig güp-
hesiz sokulaca§rm. Sen de, onlarrn pek
go§unu Sana gükredenlerden bulmaya-
caksln."

18. Allah göyle buyurdu: "Haydi, yerilmig
ve kovulmug olarak grk oradan! Ant olsun
ki, onlardan her kim, sana uyacak olursa,
hig güphesiz cehennemi hepinizden dol-
duraca§rm!"

19. "Sen de ey Adem! Sen ve egin cenne-
te yerlegin de, diledi§iniz yerden (geyden)
yiyin; yalnrz gu a§aca yaklagmayrn; yoksa
zalimlerden olursunuz."

20. Derken geytan, (hem kendi kendileri-
ne, hem baqkasrna ) görünmeyen (cennet
giysileriyle örtülü olan) ayp yerlerini kendi-
lerine göstermek igin onlara vesvese ver-
dive dedi ki: "Rabb'inizin sizi bu a§agtan
yasaklamasr, srrf iki melek olmayasrnrz
veya ölümsüz (yahut cennette sonsuz)
kalanlardan olmayasrnrz diyedir.'

21. Hem de, onlara yemin ederek "Hig
güphesiz ben ikinizin iyili§i igin ö§üt veren-
lerdenim" dedi.

22. Böylece seytan, ikisinil<andrrarak (bu-
lunduklan yüce makamdan) indirdi. So-
nunda onlar o a§acrn meyvesini tiadrnca,
(cennet giysileri üzerlerinden dügriverdi)
ikisinin de ayrp yerleri kendilerine görünü-
verdi ve onlar cennet yapraklanyla üzerle-
rini örtmeye bagladrlar. Rabb'leri de onla-
ra göyle seslendi:

"Ben bu a§acr size yasaklamamtg mlydtm
ve: '§eytan, sizin igin gergekten apagrk bir
dügmandrr' dememig miydim?"

(12lHz. Adem'in, yeryüzünde halife (efendi) olma-
srnr sa§layan konularda meleklerden daha bilgili
oldu§u ve onda bulunan bir taktm özelliklerin me-
leklerde bulunmadr§r ortaya gküldan sonra melek-

e'nArsÜnesi @ cüz:B

lerin, Hz. Adem'e secde etmeleri emredildi.

Meleklerin Hz. Adem'e olan secdelerinin anlam ve
mahiyeti hakkndaki agklama, Bakara: 34. äyetin
tefsirinde gegti.

(13) ibni Abbas'a göre, bu cennet, sonsuzluk yurdu
olan cennet olmayrp Aden cennetidir.

(2DlHz.Adem ile Hawa (S,), daha önce hem ken-
dilerinin, hem de birbirlerinin avret yerlerini göremi-
yorlardr.

(22) §eytan, onlan yemin ile aldattr; günkü Hz.
Adem ile Hawa, hig kimsenin yalan yere Allah'a
(C.) yemin etmeyece§ini sanryorlardr.

Tefsir älimleri bu a§aon, bu§day baga§r veya üzüm
veyahut bagka bir meyve a§ao oldu§unu soylerler.
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23. ikisi (4d", ile Hawa) dediler ki: "Ey
Rabb'imiz! Biz kendimize yazkettik. E§er
Sen de bizi ba§qlamayacakve esirgeme-
yecek olursan, hig güphesiz biz hüsrana
u§rayanlardan olaca§r2."

24. Allah buyurdu ki: "Birbirinize dügman
olarak oradan inin. Yeryüzünde bir süreye
dek sizin igin hem bannacak yer, hem de
geginecek nesne vardrr."

25. Allah buyurdu ki: "Siz orada (yeryü-
zünde) yagayacaksrnlz; orada öleceksiniz
ve (kryamet günü diriltilip) oradan grkanla-
cakstntz."

26. Ey Ademo§ullan! Size ayrp yerlerini-
zi örtecek elbise ve sizi süsleyecek giysi
(dünya mah) indirdik (göken indirdi§imiz
sebeplerle yarattrk). Takvä elbisesine
(Allah korkusuna, imana, güzel fikir ve
harekete, savas elbisesine) gelince, igte
o daha hayrrlrdrr. igte bu (elbisenin indiril-

mesi, Allah'rn kudretini, lütuf ve rahmetini
bildiren) äyetlerindendir. Umulur ki, dügü-
nüp ogüt alrrlar.

27. EyÄdemo§ullarr! §eytan, ana babanr-
z (Adem ile Hawa'yr) cennetten grkarttr§r
gibi, sakrn sizi azdrrmasrn; geytan, (önce)

ayrp yerlerini kendilerine göstermek igin
(cennet) giysilerini soyuyordu (üzerlerin-
den dügmesini sa§fiyordu). Qünkü ger-
gekten seytan da, onun tiakmrndan olan-
lar da, sizin, onlan göremeyece§iniz yer-
lerden sizi görüyorlar. Biz gergekten gey-
tanlan iman etmeyenlerin dostlan yaptrk.

28. Onlar (Mekke käfirleri putlara tiapmak,
Kä'be'yi grplak olarak tavaf etmek gibi)
girkin bir igi iglediklerizaman da: "Biz ata-
lanmrzr bunun üzerinde bulduk. Allah da
bize bunu buyurdu" derler. Ey Muham-
medl Sen deki: 'Allah higbir zaman girkin
igi buyurmaz. Siz Allah'a kargr bilmedikle-
rinizi mi soylüyorsunuz (Allah'rn üstüne mi
atryorsunuz)?"

29. De ki: "Rabb'im, adaleti (ifrat ile tefrit-
ten uzak durmayr) buyurdu. Siz her mes-
citte de yüzünüzü Ona do§rultun ve dini
Ona hälis klarak yalntz Ona yalvann! O,
sizi ilkin (yoktan, grplak olarak) yarattr§r
gibi siz yine (diriltilip grplak olarak) Ona
döneceksiniz."

30. O, bir zümreyi hidäyete erdirdi; bir
zümreye ise saprkhk hak oldu. Qünkü on-
lar, geytanlan da Allah'tan bagka dostlar
edindiler. Üstetit onlar kendilerinin ger-
gekten hidäyet üzere olduklannr sanryor-
lardr.
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31. Ey Ademo§ullan! Her mescitte
(Mescid-i Haram'da tiavaf igin, di§er ibadet
yerlednde namev igin) elbiselerinizi üzeri-
nize ahn; (Haoc günlerinde pekazyemek
yiyen ve ya§lt yemek yemeyenlerin aksi-
ne) siz (diledi§iniz gibi) yiyin; igin, ancak
israf etmeyin. Qünkü Allah, israf edenleri
hig sevmez.

32. Ey Muhammed! De ki:'Allah'tn, kullart
igin (hayvanlardan ipek, yün gibi, bitkiler-
den pamuk, keten gibi, madenlerden zlrh
vs. gibi) grkardr§l o megrü ziyneti(süsleri,
giysileri) ve hog temiz nztklan kim haram
krlmrg?" De ki: "O nimetlere, dünya haya-
trnda hak kazananlar, iman edenlerdir;
kryamet gününde ise onlar, yalnlz iman

edenlere mahsustur." (Yahut o nimetler,
kryamet gününde, dünya hayatnda iman

etmig olanlara mahsus olacaktr.) lgte Biz,

äyetlerimizibilen birtoplum igin böyle iyice

agrkhyoruz.
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3il. De ki: "Rabb'im ancak agtkga ve giz-

lice hayäsrzlrklan (büyük günahlan, zina-
yr), her türlü günahr (garabl), hakslz yere
azglnlrk etmeyi, hakknda higbir dayanak
indirmedi§i bir geyi Allah'a ortak kogma-
yr ve Allah hakkrnda bilmedi§iniz geyled

söylemenizi (Allah'rn stfatlan konusunda
haktan sapmayt, haram klmadt§t geyleri

haram saymayr, Allah'a ifiira etmeyi) ha-
ram krlmqtrr.

34. Her ümmetin de bir eceli vardtr.
Nihäyet onlann eceli gelince, ne bir an
geri kahrlar; ne de bir an öne gegerler.

35. Ey Ademo§ullan! Size iginizden,
äyetlerimizi yüzünüze kargl anlatan Elgi-

ler (peygamberler) geldiklerinde, arttk her
kim, girkten (Allah'a ortak kogmaktan) sa-
knrp da, kendini rslah edecek olursa, igte
bu gibiler lgin higbir korku yoktur; onlar
kaygr lanacak da de§illerdir.

36. Ayetlerimizi yalan sayanlara ve onlara
kargr büyüklük taslayanlara gelince, igte
onlar ateg yaränlandrr; onlar sonsuza dek
orada kalacaklardtr.

37. Öyleyse, Allah'a kargr yalan uyduran
veya Onun äyetlerini (Ku/an't) yalan sa-
yandan daha zalim kim olabilir! lgte on-
lara kendileri igin yazllmrg olan nasipleri
(Levh-r Mahfuz'da yazrlmtg nztklarl, ecel-
leri vs.) erigir. Sonunda elgilerimiz (ölüm
melekleri) gelip onlann canlannt altrken
kendilerine diyecekler ki: "Hani, Allah'tian
bagka da taplp yalvardt§lnlz tiannlar nere-

de?" Onlar da: "Onlar bize hig göninmedi'
le/' diyecekler ve gergekten l€lir oldukla-
rrna kendileri gahitlik edeceklerdir.
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38. (Kryamet günü) Allah (yahut bir melek)
onlara diyecek ki: "Haydi, siz de, sizden
önce gelip gegmig (käfir) cin ve insan top-
lumlan arasrnda gu atege girin!" Cehen-
neme giren hertoplum, (taklit etti§i) kendi-
sinden önceki dindaq topluma !änet eder.
Sonunda hepsi cehennemde toplandtkla-
nnda sonrakiler, öncekiler igin diyecekler
ki: "Ey Rabb'imiz! Bizi igte bunlar saptlrdr;
bu yüzden onlara gu ategten bir kat daha
tazlaazap ver!" Allah, buyuracak ki: "(Siz-
den de, onlardan da ) herkes igin (öncüler
igin küfürleri ve bagkalannr saptrrmalarr
yüzünden, onlara uyanlar igin de küfürleri
ve taklitleri yüzünden) bir kat daha fazla
azap vardrr; ancak siz bilmezsiniz."

39. Öncekiler de, sonrakilere diyecekler
ki: "Sizin de bize bir üstünlüöünüz olmadr
ki !Onun igin iglediklerinizden dolayr tadrn
azarbi"

tCI. §üphesiz o kimseler ki, äyetlerimizi
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yalan saydrlar ve onlara kary büyüklük
tiasladrlar, onlar igin (dualan, amelleri,
ruhlarr igin) göklerin kaprlan agrlmayacak
ve onlar, deve, i§ne deli§inden gegince-
ye kadar cennete giremeyeceklerdir. igte
Biz, bütün mücrimleri (käfirleri) de boyle
cezalandnrz.

41. Cehennemde onlar igin ategten dö-
gekler, üzerlerine de ategten örtüler ola-
caktrr. igte Biz bütün zalimleri(käfirleri) de
böyle cezalandrnrrz.

42. O kimseler ki, (levhid imanr ile) iman
ettiler, hem de (elden geldi§ince) saalih
(islam'rn emri olan iyi igler) yaptrlar -{<i,

Biz, herkesi ancak gücünün yetti§i kada-
n ile yükümlü tutranz- igte onlar, cennet
yalänrdrr; onlar sonsuza dek orada kala-
caklardrr.

43. Cennet yaränlannrn gö§üslerinde
(gönüllerinde bagkalarrna kaqr) kinden
ne varsa, hepsini grkanp ataca§rz. Cen-
net yaränlannrn (saraylannrn) altrndan
rrmaklar akar, ve onlar diyecekler ki:
"Hamd olsun O Allah'a ki, bizi (bu güzel
sonuglan sa§layan iman ve amellere tev-
fikiyle) hidäyet etti; e§er Allah, (tevfikiyle)
bizi hidäyet etmeseydi, biz kendili§imiz-
den bu hidäyete eremezdik. Ant olsun ki,
Rabb'imizin Elgileri bize gergekten hakkr
getirmigler." Onlara da göyle seslenilecek-
tir: "lgte siz, bu cennete yapmts oldu§unuz
iyi igler sayesinde väris kltndlnlz!"
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tl4. Cennetyaränr da, cehennem yatänrna
göyle seslenecekler: "Do§rusu Rabb'imizin
bize vaatetti§imükäfat biz gergek bulduk;
siz de Rabb'inizin size vaatetti§i azabr ger-
gek buldunuz mu?" Onlar: "Evet!.." diye-
cekler. Bunun üzerine aralannda bir sesle-
nici (isräfil) de goyle seslenecek 'Allah'rn
läneti zalimler üzerine olsun!"

45. O zalimler ki, Allah'rn yolundan a[ko-
yarlarve o yolu e§ri göstermek isterler; on-
lar, (Ku/an'da anlatlan) ährret hayaünrda
in]«är etmektedirler.

tt6. Cennet yaränlan ile cehennem
yaränlan arasrnda da bir engel (sur) var-
drr. A'raf (cennet ve cehennem arasrnda-
ki yüksek mekän) üzerinde de bir takm
adamlar (Ievhid ehlinden olup sevaplan
ile günahlarr egit oldu§undan, Allah'rn,
haklarrnda verece§i karar igin bekletilen
mü'minler, yahut dereceleri pek yüksek
olan peygamberler, gehitler, älimler veya-
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hut adamlar süretinde görünen melekler)
vardrr ki, cennet yalänlannr da, cehennem
yaränlannr da (ilhäm ile, meleklerin ö§ret-
mesiyle) simalanndan (yahut beyaz ve
kara yüzlednden) tanrrlar. Bunlar, cennet
yaränrna: "Selamün aleyküm!" diye ses-
lenirler A'raf yaränr, (yahut onlann selam
verdi§i cennet yalänr) henüz cennete gir-
memiglerse de, gireceklerini ummal<tadrr-
lar.

47. A'raf yaränrnrn gözleri cehennem
yatänr tiarafrna gevrilince de, göyle derler:
"Ey Rabb'imizl Bizi zalimler güruhu ile be-
raber klmal"

48. A'raf yaränr, simalanyla tianrdrklan ce-
hennem yarä-nrndan bir takm adamlara
da göyle seslenirler: "(Gördünüz mü,) ne
biriktirdi§iniz (mal, gevre), ne de büyüklen-
meniz sizi kurtaramamrg!"

49. "§u cennet yadnlan mrydr, sizin dün-
yada Allah'rn, kendilerini rahmetine erig-
tirmeyece§ine yemin etti§iniz insanlar?
(Bu insanlara denilmig ki: Haydi, siz cen-
nete girin; size korku yoktur; siz kaygrla-
nacak da de§ilsiniz! Yahut bu srrada A'raf
yalänrna böyle denilmig. Yahut bu äyetin
tiamamr Allah'rn veya bazt melekledn söz-
leridir.)

50. O ateg yalänr. da, cennet yaränrna
göyle seslenirler: "Uzerimize btraz. su dö-
kün veya Allah'rn rrzrk olarak size verdi§i
di§er igeceklerden ve yiyeceklerden bize
de verinl" Cennet yatänr da göyle derler:
"$üphesiz Allah, ikisini de (cennetin ige-

ceklerinide, yiyeceklerini de) käfirlere ha-
ram krlmrgtrr."

51. O l«äfirler ki, dinledni e§lence ve oyun
edindiler, dünya hayat da kendilerini al-
dattr, igte onlar, bu günlerine kavugmayr
unuttuklan ve äyetlerimizi bile, bile inl«är

ettikleri gibi, Biz de bu gün onlan unuturuz.
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(tt6) Cennet ile cehennem arasrnda bir sur (ytiksek
bir alan) vardrr. Bu sur, oennet ile cehennemin te-
sirlerinin öbür tarafa gegmesini engeller. Bu sur ve

niksek alan üstünde de, Tevhid ehli olduklan hal-
de amelde kusur etmig insanlar bulunur ki, bunlar,
Allah'rn, kendileri hakknda verece§i hükmü bekler-
ler.

(51) t(äfrler, Cähiliyye gelene§i olarak, behire,
säibe (Mäide: 103) gibi hayvanlarr haram saymak
ve l(ä'be etrafrnda el gupmak (Enläl:35) gibi ha-
reketlerle dinlerinin oyun ve e§lence edinmiglerdi;
dünya hayat, gegici cazibeleriyle onlan aldatmrgr;
onlar kryameti unutmuglardr; akllanna getirmiyor-
lardr.
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52. Ant olsun ki, Biz, gergeken onlara
(Mekke'lilere, insanlara) öyle bir Kitap ge-
tirdik ki, onu (igindeki hak inanq, hüküm-
leri, ö§ütleri) ilme dayah olarak aynntrh
bir gekilde agrklamrgrzdrr. Bu Kitap, iman
eden bir toplum igin tam hidäyet (yo! gös-
terici) ve brlyük bir rahmettir.

58. Onlar ancak, bu Kitabrn bildirdiklerinin
sonucunu (gergeklegmesini) bekliyorlar.
Onun sonucu (kryamet) geldigigün, daha
önce onu unutianlar (iman etmeyenler)
goyle diyecekler: "Do§rusu Rabb'imizin
Elgileri hakk getirmigler. §imdi bizim igin
gefaatgiler olsa da, bize gefaat etseler, ya
da gerisin geriye dünyaya döndürülsek
de, igledikledmizden bagka türlüsünü ig-
leyebilsek! Onlar, kendilerine gergeken
yazrk etmislerve uydurduklan tannlar, on-
lara görünmez olmuslardrr.

54. §üphesiz sizin Rabb'iniz olan Allah
Odur ki, gu gökleri ve bu yeri altr günde
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(agamada) yaratmrg; sonra Arg'a (evreni
kugatmrg olan nesneye, hükümranhk tah-
trna) istivä etmigir. (Häkimiyet kurmug,
l«äinatrn tahtrna Kendine özgü bir gekilde
kurulmugtur.) O, geceyi, arahksrz olarak
sü/atle kendisini izleyen gündüze büni-
mektedir. Güneg, Ay ve yrldrzlar da Onun
buyru§una bag e§mektedir. Bilesin ki, ya-
ratmak da, buyurmak da yalnrz Ona mah-
sustur. Bütün älemlerin Rabb'i olan Allah
ne mübarektir!

55. Rabb'inize yalvara yakara ve igin igin
dua edin. Qünkü O, haddi agan tiagktnlart
hig sevmez.

56. lslah edilmesinden (peygamberler
gönderilip ilähi nizam kurulduktan) sonra
yeryüzünde sakn, bozgunculuk da yap-
mayn. Korkuyla ve umutla da Rabb'inize
yalvann. Qünkü güphesiz Allah'rn rahmeti,
igleri layrkryla yapanlara pek yakndrr.

57. Rahmetinin önünde müjdeci olarak
rüzgärlan gönderen de ancak Allah'ttr.
Sonunda o nlzgärlar a§rr (ya§murla yük-
lü) bulutlan yüklenince (kaldrnnca), Biz, o
bulutlarr ölü (bitkisiz) bir ülkeye (onu can-
landrrmak igin) sevkederiz de, oraya suyu
(ya§muru) indiririz; sonra onunla (toprak-
tan) her gegit ünin gfilainrz. igte Biz, ölü-
leri de böyle (diriltip mezarlanndan) grka-
raa§rz Umulur ki, dügünüp ö§üt altrstntz.
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58. Güzel ülkenin (münbit topra§tn) bitki-
leri Rabb'inin izniyle (güzel ve bol) grkar;

kötü (gorak) olan ülkede ise ancak fayda-
stz azbitki gkar. Biz, gükreden bir toplum
igin äyetleri igte böyle aynntr[ olarak agrk-
lryoruz.

59. Ant olsun ki, Biz, Nuh'u halkna Elgi

olarak göndermigtik. Emrimiz üzerine
Nuh, halkrnademlgti ki:"Ey halkrml Yalnrz'
Allah'ataprn;sizin igin Ondan bagka higbir
tianrr yoktur. Qünkü ben gergekten o pek
büyük gününün azabna garptlmantzdan
korkuyorum."

60. Nuh'un halknrn egrafr demiglerdi ki:
"Ey Nuh! Biz, hig kugkusuz seni apagk bir
sapkrnhk iginde göniyoruz." '

61. Nuh demigtiki: "Eyhalkrm!Bende hig-

bir sapknhk yoktur; ancak ben, älemlerin
Rabb'i tarafrndan gönderilmig bir Elgiyim."



Cüz:8

62. "Ben size Rabb'imin mesajlannr bil-
diriyorum; size ö§üt de veriyorum ve ben
sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy
ile biliyorum." (Yahut ben, Allah'rn yüce
ganr, kudreti, günahkärlan azaba u§rat-
masr gibi konularda sizin bilmediklerinizi
biliyorum.)

68.'Yoksa talcväyr gözetip de merhamet
olunmanrz umuduyla iginizden, sizi uya-
racak bir adam ile, size Rabb'inizden bir
ö§üt (mesaj) gelmesine gagtrnrz mr?"

64. Böyle iken onlar, Nuh'u yalanladrlar.
Sonunda Biz, Nuh'u ve onunla beraber
gemide bulunanlan kurtardrk. Ayetlerimizi
yalan sayanlan ise suda bo§duk. Qünkü
onlar gergekten (sanki) kör (hakk görme-
yen) birtoplum idiler.

65. Ad halkrna da kardegleri (soydaglan)
olan Hüd'u (peygamber olarak) gönder-
migtik. Hüd demigti ki: "Ey halkrm! Yalnrz
Allah'ataprn;sizin igin Ondan bagka higbir
tann yoktur. Oyleyse nigin takväyr gözet-
miyorsunuz?"

66. Halknrn egrafrndan küfre saplanmrg
olanlar demiglerdi ki: "Ey Hüd! Biz, hig
kugkusuz seni beyinsizlik (cehälet) iginde
görüyoruz ve hig güphesiz senin yalancr-
lardan oldu§unu sanryoruz."

67. Hüd demigtiki: "Ey halkrm! Bende hig
beyinsizlik (cehälet) yoktur ve ben ancak,
bütün älemlerin Rabb'i tarafrndan gönde-
rilmig bir Elgiyim!"

(59) Nuh (S.), Lemekin o§lu, o da Metugalih, o da
Ahnuh'un o§ludur. Ahnuh, iOris eeygamOerdi(S.).

Bir riväyete göre, Hz.Nuh, 40 yagrnda kavmine
peygamber olarak gönderilmig; 950 sene de kavmi
iginde kahp onlan hak dine ga§rrmrg ve tufandan
sonra da 250 sene yasam§.

Di§er bir riväyete göre ise, Hz.Nuh, 100 yagrnda
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kavmine peygamber olarak gönderilmig.

Bir di§er riväyete göre ise, Hz. Nuh, 250 yagnda
iken kendisine peygamberlik gelmi§; kavmi arasrn-
da da 950 sene kalrp onlan hak dine ga§rrmq ve
tufandan sonra da 250 sene yasamr§.

Nuh Peygamberin yag hakknda riväyet edilen se-
nelerin, bizim talsimimize göre olmayp bir aya, bir
sene denilen o devirdeki talcvime göre oldu§u da
söylenmigir. Buna göre Nuh Peygamber, en gok
120 sene ya$amrstr.

(Oa) Suda bo§ulanlar, yalnz Nuh Peygambere bu
cevabr veren halknrn egrafr de§il, onu yalanlamak-
tia rsrar edenlerin tamamdrr. Kurtulan mü'minler de
bir gonige göre 40 erkek ve 40 kadrn idi. Di§er bir
gönige göre ise yanlz g kigi kurtulmugtu; bunlar da
Hz. Nuh'un 3 o§lu ve kendisine iman etmi§ 6 kisi idi.

(65) Riväyete göre Hüd Peygamber, Abdullah'rn
o§lu, o da Rebah'rn o§lu, o da Halud'un o§lu, o
da Az'rn oglu, o da Us'un o§lu, o da irem'in o§lu,
o da Säm'rn o§lu, o da Nuh'un o§ludur. Di§er bir
riväyete göre Hüd Peygamber, §alah'ln o§lu, o da
Erfahged'in, o da Säm'rn, o da Nuh'un, o da Ad'rn
babasnrn amcasrnrn o§ludur.

Bu gecerelerin baz yerlerinde kopukluk, eksik isim-
ler olmasr ve gecerede yalnrz ünlü ve pek önemli
kigilerin zikredilmig olmas da ihtimal dähilindedir.
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68. "Ben size Rabb'imin mesajlannr bildi-
riyorum ve ben sizin igin güvenilir bir ö§üt-
güyüm."

69.'Yoksa sizi uyarmak igin Rabb'inizden,
iginizden bir gahrs vasfiasryla size bir o§üt
gelmesine gagtrnrz mr? Hem de dügünün
ki, Allah, Nuh kavminden sonra sizi on-
lann yedne halef (yeryüzünde halifeler)
yapü ve yaratlrgta (boy bosta, gügte) size
fazlasrnr verdi. Oyleyse Allah'rn nimetleri-
nihatrrlayrn (gükninü edä edin) ki, saade-
te eresiniz."

70. Onun halkr demiglerdi ki: "Sen bize bir
tek Allah'a tapa[m ve atalanmrzrn taptk-
lannr brrakahm diye mi geldin? E§er sen
do§ru sözlülerden isen, haydi, bizi tehdit
edip durdu§un o azabr bize getir."

71. Hüd demigti ki: 'Rabb'inizden üzerini-
ze azapve gazap inmigtir (inecektir. AzW,
size hak olmugtur). Allah'rn, (taprlmalan)
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hakknda higbir hüccet (delil) indirmedi§i,
srrf sizin ve atialannrzrn taktr§r bir takrm
isimler (tannlar) u§runa benimle tartrgma-
ya mr kalkrgryorsunuz? Artrk (azabln gel-
mesini) bekleyin; güphesiz ben de sizinle
beraber bekleyenlerdenim."

72. Sonunda Biz, Hüd'u ve onunla bera-
ber bulunanlan (mü'minleri) tarafrmrzdan
bir rahmefle kurtardrk ve äyetlerimizi ya-
lan sayrp da, flevhid imanr ile) iman et-
meyenlerin arkasrnr (kökünü) kestik (ku-
ruttuk).

73.Btz, Semüd halknada kardegleri (soy-
daglan) olan Saalih'i peygamber olarak
göndermigtik. Saalih onlara demigti ki: "Ey
halkm! Yalnrz Allah'a tapln; sizin igin On-
dan bagka higbir tann yoktur. Gergekten
size Rabb'inizden (sizin istedi§iniz gibi)
agrk bir mucize gelmigtir. igte bu Allah'rn
digi devesi, sizin igin bir mucizedir. Artrk
onu serbest brrkn;Allah'rn topra§rnda ot-
lasrn; sakn, ona kötülükle dokunmayn;
yoksa sizi pek acrkh bir azap yakalyrverir.

f/2) Ad halknrn hil«äyesi goyledir: Ad, Yemen'in
Ahkaf bölgesinde yagayan bir halk idi. Bunlar,
Umman'dan Hadramuta kadar genig bir bölge-
yi häkimiyetleri altna almrglardr. Ad halkr, Sada,
Semüd ve Hebä adlarnr verdikleri putlara tapr-
yorlardr. Sonra Allah (C.), onlara Hüd'u (S.) pey-
gamber olarak gönderdi. Hz. Hüd, asalet ve geref
bakmrndan da halkrnrn en hayrrfilamdan ve en
faziletlilerinden idi. Halk ise onu yalancr yerine koy-
dular; Hz. Hüd'un o denli gabalanna ra§men onlar,
azgrnhklannr ve zorbahklarnr daha da ileri götürdü-
ler. Bunun üzerine Allah (C.), c€za olarak üg sene
ya§muru onlardan kesti. Sonunda gok srkntrya
dügüler. O zamanlar hem mü'minler, hem de müg-
rikler, bir musibete u§radrklan zaman, bu musibe-
tin kalkmast igin Kä'be'nin yanrnda dua ederlerdi.
O zamanlar Mekke halk, Amalik milletinden idileri
Amalikler (Amlikler), Amlft rn neslinden geliyorlar-
dt. Amlik, Lavez'in o§lu, o da Säm'rn ve o da Hz.
Nuh'un o§ludur (Bu gecercde de isimlerin tiamamr
degil, fakat belli isimler zikredilmg olsa gerek). Ad

A'RAF SURESI



Cüz:8

halknrn bagkanr, dua igin Mekke'ye gitmek üzere
iglerinden 70 temsilci hazrladr. Bu heyet iginde,
imanrnr gizleyen Merced bin Sad da vardr. Bu he-
yet Mekke'ye vannca, Amalik rn bagkant Muaviye
bin Beki/in kona§rna indiler. Bu konak Mekke'nin
dqrnda Harem srnrdarr drgrnda bulunuyordu. Onlar
burada izzelve ikram ile a§rrlandrlar. Orada günle-
rini zevk ve e§lence ile gegirdikleri igin oraya gelig
amaglannr unuttular. Sonra Muaviye, onlara bunu
hatrrlattvedahalazlazamangegirmedenlG'be'ye
gidip dua etmelerinitaraiye etti. Onlarn iginde bu-
lunup imanrnr gizleyen Mersed ise, girkten annrp
Hüd'a iman eünedikge dualarrnrn kabul olunmaya-
ca§rnr kendilerine haürlatü. Ancak onlar, Mersed'i
dinlemediler ve gelip dua ettiler. Bu srrada bir kara
bulut belirdi. Onu görenler, bu bize ya§mur ya§dr-
racak diye sevindiler. (Ahkaf: 24) Ancak o buluttan
pek giddetli bir rüzgär esmeye bagladr ve sonunda
AO narc hepsi heläk oldu. Hz. Hüd ve onunla be.
raber olan mü'minler ise kuftuldular. Bundan sonra
Hz. Hüd ile beraberindeki mü'minlergelip Mekke'ye
yerlegtiler ve ölünceye kadar burada ibadet ettiler.
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74. Hem de, dügünsenize;Allah sizleriAd
halkrndan sonra onlara halef (o topraklar-
da halifeler) kldr; bu topraklarda size yer-
legme iml«änr verdi; bu topraklann ovala-
nnda (yazhk) saraylar yapryorsunuz; da§-
lannr da oyup (kshk) evler ediniyorcunuz.
Oyleyse Allah'rn nimetlerini dügünün de,
tagkrnhk edip ortal§r kangtrmayn.

75. Saalih halkndan büyüklük taslayan
ileri gelenleri, kendilerinden zayf (kügük)
gördükleri mü'minlere demiglerdi ki: "Siz
Saalih'in, Rabb'i tarafrndan gönderilmig
bir peygamber oldu§unu gergekten biliyor
nusunuz?" (Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlar da, demiglerdi k "Biz, onunla ne
gönderilmigse ona gergekten iman et-
mekteyiz."

76. O büyüklük tiaslayanlar demiglerdi ki:
"Bizlet, sizin iman etti§iniz geyi gergekten
inl«är etmekteyiz."

ARAFSÜRES|
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Z. Sonunda bu iman etmeyenler, o digi

deveyi öldürmügler; Rabb'lerinin buyru-

§undan grkmrglar ve goyle demiglerdi:
"Ey Saalih! E§er sen (Allah taraftndan)
gönderilen Elgilerden (peygamberlerden)
isen, haydi, bizitehdit edip durdu§unaza-
br bize getir!"

78. Derken, kendilerini o deprem yakala-
yrverdi de, yurtlannda diz üstü goküp kala
kaldrlar.

79. Nihäyet Saalih, onlardan yüz gevirmig

ve goyle demigti: "Ey halklm! Ant olsun ki,

ben, Rabb'imin elgili§ini (mesaitnt) size

bildirdim ve size ö§üt verdim; ancak siz,

ö§üt verenleri sevmiyorsunuz."

80. Biz, Lüt'u da peygamber olarak gön-

dermigtik. Bir zaman Lüt, halklna demigti
ki: "sizden önceki toplumlardan hig biri-

sinin yapmadt§t bu fuhugu mu igliyorsu-

mrz?"

81. "Qünkü hig güphesiz siz, kadtnlardan
baSka erkeklere gehvetle yana§lyorsu-

nuz. Hayrr, siz tragkln bir halkstntz."

(/4) Riväyete gOre, AO halkr yok edildikten sonra

Semüd halk, onlann halefi olmuglar ve onlann

ülkesini imar ve ihya etmigler; sonra go§almtglar'

uzun bir yagam sürmügler. Onlar da da§larda ka-
yalarr oyarak evler ediniyorlardr. Semüd halk refah

ve bolluk iginde yagryorlardr. Sonra onlar da Allah'a

isyan etmigleq ülkelerinde bozgunculuk gkarmq-
lar ve putlara tapmaya baglamrglar. Allah (C.) da

onlara Hz.Saalih'i peygamber olarak göndermig.

Semüd halkr, Arap idiler. Saalih Peygamber de'
nesep olarak onlann egraftndan idi. Kendisine pey-

gamberlik gelince, onlan Allah'tn hak dinine ga§tr-

m§; ona ancak pek az insan iman etmig. Saalih

Peygamber, kendi halkrnt uyarmaya devam etmi§.

Sonra halkr kendisine demigler ki:

"Bayram günü hep beraber bayram yerine gkaltm

ve sen de dua et; biz de dua edelim; kimin duast

kabul olursa, onun dedi§i olsun." Nihäyet bayram
yerine grkmrglar ve onlann kendi tiannlanna yaptk-

Cüz:8

lan dua kabul olmamrg. O zaman onlann bagkant

Saalih Peygambere demig ki:

"§u da§rn bir tarafrnda tek olarak bulunan gu ka-
yadan bizim igin cins ve kusursuz bir digi deve 9t-
kanrsan, hepimiz sana iman ederiz." Saalih (S.),

onlardan kesin söz aldtktran sonla namaz klmtg ve
Rabb'ine dua etmig. O anda o kaya, do§um yapan

hayvan gibi bir hal dm6 ve istedikleli gibi kusur-

suz on ayhk bir digi deve ortaya gkmq; sonra bu

digi deve de, kendi büyüklü§ünde bir erkek yavru

do§urmug. Bunun üzerine onlann bagkant ile bir
topluluk iman etmisler; ancak halkn di§er iled ge-

lenleri iman etmemigler ve halkn iman etmelerini
de engellem§ler.

O digi deve, yavrusuyla beraberyagamtg. Bu deve,
gün agrrr su igmek igin kuyunun baqtna gelip su igi-

yor; sonra da sa§tlmak igin ayaklannt aglyormu§;
onlar da, ondan bol süt sa§tyorlarmq. Devenin ot-

ladr§r vadide halkrn koyunlart ondan ül,l<üp kagyor-
larmrg. Koyunlarrn sahipleri, halk tahrik etmigler;
sonunda deveyi öldürmüsler; devenin yavrusu ise

da§a kagmrg ve üg kez bo§ürdüKen sonra kaya
yanlmq ve hayvan igine girmig. l(äfir halk, Saalih'i
(S.) de öldürmek istemigler; o da Filistin'e kagmtg.

igte bundan sonra iEniazabla heläk olmuglar.

lnArsünesi
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82. Halklnrn ona verdi§i cevap ise, ancak
gu oldu: "Bunlan kasabanrzdan kovun;
günkü onlar temizlikte gok titiz davranan
insanlarmlg!"

[Xl. Sonunda Biz, Lüt'u ve aile efradrnl
kurtarmtgtrk; yalntz kansl müstesna; o,
geride kahp azaba u§ryanlardan olmugtu.

&4. Deken, onlann üzerine tag yasdlrdrk.
iste bak;günahl«ärlann sonu nice öHu!

85. Medyen'e de kardegleri (soydaglan)

$uayb'r peygamber olarak göndermig-
tik. §uayb, onlara göyle demigti: "Ey hal-
krmlYalnrz Allah'a tapln; sizin igin Ondan
bagka higbir tanrr yoktur; gergekten size
Rabb'inizden agrk bir mucize gelmigtir.
Artk ölgüyü ve tartryr tam (dosru) tutun;
insanlann esyaslnl (haklannr) eksik ver-
meyin; (peygamberler gönderilip) rslah
edildiken sonra yeryüzünde bozgunculuk
grkarmayrn. E§er iman edenler iseniz, igte
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bu, sizin igin hayrrll olandlr."

86.'Tehdit etmek, Allah'a (Onun Tevhid
dinine) iman etmig olanlan Allah yolun-
dan ahkoymak ve Onun yolunda e§rilik
aramak (insanlan ölümle tehdit etmek,
yol kesmek, toprak bastr parasrnr almak,
Peygamberin aleyhinde olumsuz pro-
paganda yapmak) igin her yolun bagrna
oturmayn. Hem de, hatrrlayrn (dügünün)
ki, siz (sayrca, malca) azidinizde, O, sizi
go§alttr. Ve bozgunculann sonunun nice
oldu§una bakln!"

87. "E§er iginizden belli bir grup, (Allah
tarafrndan) benimle gönderilene iman
edecek, bir grup da iman etmeyecek olur-
sa, artrk Allah, aramrzda hükmedinceye
(mü'minleri kurtarrp käfirleri heläk edin-
ceye, mü'minleri käfirlere kargr muzaffer
krhncaya) kadar sabredin. Zaten Allah,
hükmedenlerin en haylrltstdtr."

n'nÄrsünesi

(83) Lüt (S.) bin Häran bin Tarah, amcasr Hz. ib-
rahim (S.) ile beraber Sümerlerin bagkenti U/dan
M.O. 1850'de hicret etti. Hz. ibrahim, Filistine yer-
legti; Hz. tr:t Oa, ÜrOrin'e yerlegi. Sonra Allah (b.),
Hz. Lütu Sedüm halkrna peygamber olarak gön-
derdi. Hz. Lüt, halkrnr o girkin fuhugtan vazgegirmek
igin büyük mücadele verdi; sonunda Allah, üzerleri-
ne tag ya§drrarak hepsini heläk etü.

Hz. Lüt'un karrsr, kalbinde küfür gizledisi igin o da,
ahlaksz l«äfirlerle beraber heläk oldu.

(85) Hz. §uayb'rn (S.) hatkr, ttz. iOranim'in 1S.;
o§lu Medyen evladrndandrr. Hz. §uayb, Mikäil,in

€ludur; o da Yegce/in, o da Medyen'in osludur.
Hz. §uayb, davasrnr halkrna gok güzelanlattrsr igin
kendisine Hatibu'l Enbiya (Peygamberlerin Hatibi)
de denir. Hz. §uayb'ln halkr, küfürlerinin yanr srra
ölgtiyü ve tartryr da eksik tutuyorlardr.
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88. Halkrndan, büyüklük taslayan (iman

etmeyi gururlanna yediremeyen) ileri ge-
lenler demiglerdi ki: "Ey §uayb! Biz, seni
de, seninle birlikte iman edenleri de ül-
kemizden hig güphesiz gtkaraca§z, ya
da siz kesenkes dinimize döneceksiniz."

§uayb demigti ki: 'Ya biz, istemesek de
mi?.."

89. 'Allah bizi sizin dinizinden kurtardtk-
tan sonra biz yine ona dönecek olurcak,
gergekten Allah'a ka6l yalan uydurmug
oluruz. Allah'ln (icbäri olarak) dilemesi
harig (ki, o da olmaz), sizin dininize geri

dönmemiz, bizim igin olacak gey de§ildir.
Bizim Rabb'imiz bilgisiyle her seyi (bizim

halimizi de, sizin halinizi de) kaplamtqtlr.

Biz, yalntz Allah'a tevekkül ettik (dayan-

drk). Ey Rabb'imiz! Sen bizimle halkmlz
arasrnda hak ile hükmet (bizi onlara kargt

muzafier eyle)! Zaten Sen, hükmedenle-
rin en hayrrhstsln."

Cüz:9

90. §uayb'rn halkndan küfre saplanmtg
olan ileri gelenler de demiglerdi ki: "E§er
siz, §uayb'a uyacak olursantz, o takdirde
hig kugkusuz hüsrana u§rayanlardan ola-
cakslnlz."

91. Sonunda onlan giddetli bir deprem
yakalayrverdide, yurtlannda diz üstü kala
kaldrlar.

92. §uayb'r yalanlayanlar, sanki yurtla-
rrnda hig yasamamts gibi oldular. §uayb't
yalanlayanlar, hüsrana u§rayanlann ta
kendileri oldular.

93. En sonunda §uayb, onlardan yüz ge-

virmig ve demigti ki: "Ey halkm! Ant olsun
ki, ben size Rabb'imin mesajlannt bildir-
dim ve size ö§üt verdim. Arttk ben, l«äfir

bir halk igin nastlüzüntü gekeyim!"

94. Biz bir kente bir peygamber gönder-
migsek, (onlar da onu yalanlamtglarsa)
mutlaka onun halklnl darllk ve stktnttya
u§ratmrgrzdrr ki, belki onlar Allah'a yalva-
np yakanrlar.

95. Sonra (onlarr bela ve slknt ile imti-
han ettikten sonra onlart bu kez bolluk
ve selametle denemek igin) bu kötülü§ün
(azabrn) yerine iyilik ( sa§ltk ve refah) ge-
tirmigizdir. Nihäyet onlar (say ve refahga)

artmrglar ve onlar (nimetlerimize nankör-
lük edip bu de§igikli§i zamantn cilvesisa-
narak) demiglerdi ki: "Do§rusu atalanmtza
da boyle srkntllarve sevingler dokunmug-
tu." Sonunda Biz, onlar hig farknda de§il-
ken kendilerini anslztn garpmtgtlk.

n'nArsünesi
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96. E§er o kasabalar halkr iman edip
talcväyr gözetselerdi, elbette Biz, 9u gök-
tan ve bu yerden birgok bereket kaprlarr
agardrk (bol ya§mur ve ünin verirdik). An-
cak onlar, peygamberleri yalanladllar. Bu-
nun üzerine Biz, onlann ettiklerine kargrhk
onlan garptrk.

97. Acaba o kasabalar halkl, geceleyin
onlar uykuda iken azabtmtzn onlara geli-
vermesinden emin mi olmuglardr?

98. Ya da o kasabalar halkr, kugluk vakti
oynayrp e§lenirlerken azabtmtzrn onlara
gelivermesinden emin mi olmuglardr?

99. Yoksa onlar Allah'ln tuza§rndan (bol
nimet verip de sonra anstztn onlarr garp-
masrndan) emin mi olmuglardr? Oysa-
ki hüsrana u§rayan güruhtan bagkasr
Allah'rn tuza§lndan emin olamaz.

100. Ya da eski säkinlerinden sonra yer-
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yüzüne väris olanlara su gergek belli ol-
madr mr ki, e§er Biz dileseydik, onlan
günahlanndan dolay garpardrk. Bir de
(gu da belliolmadr ki, Biz dilesek) onlann
(istemelerive olumsuz gayretleri üzerine )
kalplerini (sanki) mühürleriz; böylece onlar
(hak ö§ütleri) duymazlar.

101. Ey Muhammed! igte o kasabala-
nn haberlerinden (olmug bitmiglerinden)
bazrlannr sana anlatryoruz. Hem de, ant
olsun ki, Elgileri (peygamberleri) onlara
apagrk deliller (mucizeler) getirmiglerdi.
Ancak onlar (peygamberler gelmeden)
önce y_alanladtklanna iman edecek de§il-
lerdi. (Omürleri boyunca iman edecek de-
§illerdi.) igte Allah, küfre saplanmrg olan-
lann kalplerini boyle (sanki) mühürler.

1O2. Onlann go§unda ahde (Allah'rn,
äyetleri ve delilleri indirmekle onlardan
zrmnen aldl§l iman ve tal«vä ahdine, ya
da korku ve slkrntr iginde olduklan zaman
verdikleri ahde) vefa da bulmadrk ve hig
güphesiz onlann go§unu fäsrklar (yoldan
grkmrglar) olarak bulduk.

103. O peygamberlerden (ümmetlerden)
sonra Musa'y mucizelerimizle (öncelikle)
Firavun'a ve onun devlet erkänlna gön-
derdik. Ancak onlar, mucizelerimize kargr
haksrz bir tavrr tiaklndrlar. igte bat<; oboz-
gunculann sonu nice oldu!

104. Musa da dedi ki: "Ey Firavun! §üphe-
siz ben, älemlerin Rabb'i tarafrndan gön-
derilmig bir Elgiyim."

(103) Hz. Musa'ya (S.) dokuzayrr mucizeverilmig-
ti:

1) Hz. Adem'den (S.) miras kalan ve Hz. Musa, ka-
srtsrz olarak bir adamr öldürmesi üzerine Mtsridan
kagtktan sonra Medyen'e §uayb Peygambe/in
(S.) yanrna gidip koyunlarrnr gütmek üzere goban
tutulduktan sonra Hz. §uayb'tan kendisine intikal

n'nAr sünesi
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eden mucizevi asä, 2) Beyaz El, 3) Kurak Ytllar,
+) Üninlerde Krtlk, 5) Tufan (Mrsrida Su Basknr),
6) Ürünleri Yok eden Qekirge, 7) Hagarat, 8) lGn.
Bunlann aEklamasr ileride gelecektir.

Firavun, Mrsrr hükümdarlannrn genel unvanrdrr.
Trpkr Fars (eski iran) hükümdarlanna Kisra, Roma
hükümdarlanna da lGyser denildi§i gibi.

Hz. Musa'nrn Firavun'un adr Kabus, di§er bir
riväyete göre Velid bin Mus'ab bin Re1ryan'ür.

Cüz:9
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105. "Bana yarasan, Allah' kargt yalntz
hakk söylemektir. Do§rusu ben size
Rabb'inizden apagrk mucize getirdim. Ar-
trk israilO§ullan'nr benimle (atalannrn yur-
du olan o Mukaddes Topraklara) gönder."

106. Firavun dedi ki: "E§er bir mucize
getirdinse, haydi, goster onu; e§er do§ru
sozlü kimselerden isen!"

107. Bunun üzerine Musa, asäslnt yere

brrakrverdi; derken asä, hemen göz göre,
göre korkung bir ejderha oluverdi.

108. Musa, elini de (koynundan, koJtu-

§unun altrndan) gekip gkardt; eli o anda
bakanlann gözüne bembeyaz göninmeye
bagladr.

109. Firavun ile devlet erl€nt dediler ki:

"Bu adam hig kugkusuz bilgin (usta) bir
sihirbazdrr."

110. "Bu adam siziyurdunuzdan gtkarmak

rnAp sünesi
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istiyor. §imdisiz buna ne buyurursunuz?"

111. (Danrgma sonunda devlet erkänt,
Firavun'a) dediler ki: "Musa'yl kardegiyle
beraber ahkoy da, kentlere celp memurla-
n gönder."

112. "Bu memurlar, bütün bilgin (usta) si-
hirbazlan sana getirsinler."

113. Bütün sihidcazlar da Firavun'a geldi-
ler ve dediler ki: "Biz galip gelecek olur-
sak, herhalde bize bir odül var, de§il mi?"

114. Firavun dediki: "Evet!.. Hem de, siz,
hig kugkusuz benim yakrnlanmdan ola-
cakstnrz!"

115. Sihirbaztar dediler ki: "Ey Musa! Ya
sen önce atacaksrn, ya da önce atanlar
biz olaca§rzl"

116. Musa dedi ki:'Önce siz atn!" Bunun
üzerine sihibazlar, (iplerini, de§nekleri-
ni) atrnca, insanlann gözlerini büyülediler
(boyadrlar); insanlara büyük korku saldrlar
ve mu.vzam birsihir (büyü) gösterdiler.

117. Btzde, Musa'ya: "Asänr yere at!" diye
vahyettik. Derken, asä, onlann uydurduk-
lannr (yalancr ylanlannr) yakalayrp yutu-
veriyordu.

118. Böylece gergek ortaya grkr; onlarrn
bütün yaptlklarr da boga gitti.

119. Sonunda Firavun ile halkr ma§lup ol-
dular ve kügük dügtüler. (Rezil-rüsva ola-
rak gehre döndüler.)

120. Sihirbazlar de, secdeye kapandllar.
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121. Sihibazlar dediler ki: "Biz, (tianrr

olarak) yalntz, bütün älemlerin Rabb'ine
iman ettik."

122. "E/i2, (tann olarak) yalnrz, Musa'nrn
ve Härun'un Rabb'i'ne iman ettik."

123. Firavun dedi ki: "Ben size izin verme-
den ona (Musa'ya, Musa'nrn Rabb'ine)
iman ettiniz ha! Hig güphesiz bu, Mrslr hal-
knr (devlete el koymak igin devlet erkänrnr
veyahut israil O§ullan'nr) oradan glkar-
mak igin (gösteri yerine gelmeden önce)
gehirde Musa ile beraber kurdu§unuz bir
tuzaktrr. Öybyse yaknda anlayäcaksrntz
(ben size gösterece§im). "

124. "Ben hig kugkusuz sizin ellerinizi ve
ayaklannrzr gaprazlama kestirece§im;
sonra da hig güphesiz hepinizi asüraca-
örm."

125. Sihibazlar dediler ki: "Biz güphesiz
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(105) israil O§ullan, Hz.Yusufun (S.), Mrsrida ha-
zine nazrn oldu§u zaman Mrsrr,a yerlegmiglerdi.
Msia Hz. Yakub'un (S.) torunlarrnrn dönemi sona
erdikten sonra Firawnlar, israil O§ullarr'nr kölelegtir-
diler ve onlan en a§rr iglerde gahgrrmaya bagladrlar.
SonundaAllah (C.), onlarr Hz. Musa (S.) ile kurtardr.
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Rabb'imize dönmüg olaca§12." (Biz senin
tehdidine aldrrmryoruz; günkü ne de olsa
biz, Rabb'imize dönmüg olaca§rz; bu ol-
masa da günün birinde yine ölece§iz.Biz
de, sen de, sonunda Rabb'imize dönece-

§iz ve O, aramrzda hükmedecektir.)

126. "Sen ancak, Rabb'imizin äyetleri
(mucizeleri) bize gelince, onlara iman
etti§imiz igin bizden intikam alryorsun.
Ey Rabb'imizl Üzeimize sabrr ya§drr ve
Müslüman'lar olarak canrmrzr al!"

127. Firavun halknrn ileri gelenleri de,
kendisine dediler ki: "Musa ve kavmini

fievhid dinini anlatarak) yeryüzünde boz-
gunculuk grkarsrnlar, seni ve tiannlannr
terk etsinler diye mi brrakacaksrn?" Fira-
vun dedi ki: "Biz, (eskisi gibiyine) onlann
(israil O§ullan'nrn) erkek gocuklannr öldü-
rece§iz; krzlannr ise sa§ üral<acrr§z.7a-
ten biz gergekten onlar üzerinde kahredici
bir güce sahibiz."

128. Musa, (israil O§ullan'nrn, bu zulüm-
den gikäyet etmeleri üzerine) kavmine
dedi ki: 'Allah'tan yardrm dileyin ve sabre-
din. §üphesiz ki, yeryüzü yalnrz Allah'rn-
drr; ona, kullanndan kimidilerse onu väris
hlar. Zaten güzel sonug (äkbet), takuäyr
gözetenlerindir."

129. Musa'nrh kavmi ona dediler ki: "Sen
bize (peygamber olarak) gelmeden önce
de, geldikten sonra da bize eziyet edildi."
Musa onlara dedi ki: "Umulur ki, Rabb'iniz
dügmanlannrzr heläk eder de, sizi o (ata-
lannrzrn yurdu olan) topraklarda halife
(häkim) klar (yahut Hz. Davud zama-
nrnda Mrsu'rn fethile onlara halef yapar);
sonra sizin, Kendisine kargr nasrl hareket
edece§inize bakar."

130. Ant olsun ki, Biz de, o§üt ahp dügün-
sünler diye, Firavun'gillere o yrllarrn kflr§r-
nr ve ünin darft§rnr gektirdik.
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131. Sonra Firavun'gillere iyilik (bolluk,
bereket) erigi§i zamafi "Bu, bizim hak-
krmrzdr/' derlerdi (ona gükretmezlerdi);
baglanna bir kötülük (krthk, felaket) ge-
lince de, onu Musa ve beraberindekilerin
u§ursuzlu§una yorarlardr. Bilesin ki, onla-
nn u§ursuzlu§u Allah katrndadrr (haynn
da, gerrin de sebebive hükmü Allah l<atrn-

dadrr. Onlann baglanna gelenlerin sebebi,
Allah katrnda yazh olan amelleridir.)

132. Yine, onlar, (Musa'ya) dediler ki: "Bizi
büyülemek igin her ne mucize getirecek-
sen getir, yine de biz sana inanacak de-

§iliz."

133. Sonunda Biz, agk (yahut arahk[)
mucizeler olarak onlann üzerine tufan
(su basknr), gekirge, kmrl, kuba§a ve
(sulannda) kan (yahut burun kanamasr)
gönderdik. Sonra yine büyüklük tasladrlar
(iman etmediler). Zaten onlar günahkär
bir güruh idiler.

Cüz:9
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134. O (anrlan arahkh) azap (yahut o fe-
laketlerden sonra gelen vebä hastth§l)

üzerlerine gökünce de, dediler ki: "Ey
Musa! Rabb'inin sana olan ahdi (peygam-
berli§i, duanr kabul edece§ine dair verdi§i
söz) hürmetine, Ona yalvar (dua et); e§er
bu azabr üzerimizden kaldtracak olursan,
ant olsun ki, mutlaka sana iman edece§iz
ve israil O§ullarr'nr hig kugkusuz seninle
beraber gönderece§i2."

135. Nihäyet Btz, varacaklan bir vakte
(heläk olacaklarr veyahut imanlarl igin ta-
yin ettikleri vakte) de§in onlardan azabt
kaldrrdr§rmrzda, hemen sözlerini bozu-
verdiler.

136. En sonunda Biz, äyetlerimiziyalanla-
drklan ve onlardan gafil kaldlklan igin ken-

dilerinden intikam aldrk da, onlan denizde
bo§duk.

137. Biz, ezilen o mü'min halk da, be-
reketli krldr§rmrz o topraklann (eski $am
topraklannrn) do§u bölgelerine de, batl
bölgelerine de väris ktldlk. Sabtrlanna
kargrkk Rabb'inin, israil O§ullan'na verdi§i
güzel söz de gergeklegti. Firavun ile hal-
krnrn yaptrklan eserleri (görkemli yaptlan,
saraylarr) ve yetigtirdikleri bahgeleri de
yerle bir ettik.

(133) Riväyete göre, sekiz gün geceli gündüzlü
giddetli bir ya§mur ya§mrg; Öyte ki, kimse evinden
drgan gkamam§; su evleri basmq ve insanlar,
köprücük kemi§ine (bo§azna) l<adar su iginde kal-
mrglar. israil O§ullarr'nrn mahallelerini ise su basm-
maq. Bu felaket kargrstnda onlar, Hz. Musa'ya
yalvarmqlar; bu felaketin kalkmas igin Rabb'ine
dua etmesini istemigler ve felaketin kalkmast halin-
de iman edeceklerine kesin söz vennigler. Bunun
üzerine Hz. Musa, dua edince, ya§mur kesilmig ve
sular hernen gekilmig. Bundan sonra bitkilertoprak-
tan adeta fqkrmrg ve daha önce hig gönilmemig
bir bereket meydana gelmig. Ancak onlarlne iman
etmemisler. Allah (C.) da, bu defa onlann üzerine
gekirge sürüleri göndermig ve bu gekirgeler, bütün
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ziraat ürünlerini ve bahgelerdeki meyveleri yiyip

bitirmigler; hatta evlerine bile girip elbiselerini de

kemirmigler. Onlar yine Hz. Musa'ya yalvarmtqlar

ve yine felaket kalktr§r takdirde iman edecekleri-
ne kesin soz vermigler. Hz. Musa da, sahraya 9t-
krp asäsr ile do§u ve bat yönlerine i§aret edince,
gekirgeler her yandan gekilmig. Ancak onlar yine

iman etmemigler. Bu defa Allah (C.) onlara kmtlt
musallat etm§. Bunlar da gekirgelerden arta kalan

ürunbri yemigler; hattia insanlann ciltlerine bile ya-

prgrp kanlarrnr emme§e baglamqlar. Onlar ügüncü
kez yine Hz. Musala yalvarmqlar ve yine o sÖz-

lerini tekrarlamqlar. Hz. Musa da, dua edince, bu

beladan da kurtulmuglar. Ancak onlar Hz. Musa'ya

iman etmedikleri gibi, bu kez ona: 'Arttk senin bir

sihirbaz oldu§un iyice anlaglldt" demigler. Bundan

sonra da Allah (C.), onlartn üzerine kurba§alart
göndermig. Onlar, yaygt, sergi ve yiyecek olarak ne

agryorlarsa, iginden kurba§alar grktyormug. Onlar
yine Hz.Musa'ya yalvarmrglar ve eski sözlerini yine

tekrar etmisler. Hz. Musa da, dua edince, o beladan
da kurtulmuglar. Ancak yine de iman etmemigler.
Allah (C.), bundan sonra da onlann igme ve kullan-

ma sulannr l€n kestirmi§. Bir riväyete göre de onla-
ra burun kanamast hastalt§tnt vermig.

rnArsünesi
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138. Biz, israil O§ullan'nr o denizden ge-
girttik. Sonra israil O§ullan (yolda), putla-
ra tapan bir halkrn yanrna vardrlar. Onlar,
Musa'ya dediler k "Ey Musa! Bize de on-
lann tannlan gibi birtann yapsanal" Musa,
onlara dedi ki: "Gergekten siz cähi! bir gü-
ruhmugsunuz!"

139. "Gergekten gu insanlann taptklart
putlar yok olmaya mahkümdur ve bütün
yaptrklan bogtur (bätrldt r)."

1t10. Musa dediki:'Allah, sizi fievhid dini
ile zamanrnrzrn) bütün milletlerinden üs-
tün krlmrg iken, ben sizin igin Ondan bag-
ka birtiann mr arayayml"

141. Hatrrlayrn ki, bir zatman Biz, sizi Fi-

ravun'gillerin elinden kurtarmt$tk. Onlar
size azabtn en kötüsünü gektiriyorlardt;

erkek gocuklanntzr öldüniyor, ktzlarnrzt
ise sa§ brrakryorlardr. Bunda da sizin igin

RabUinizden gelen pek büyük bir imtihan
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vardr.

142.Yine, Biz, (fevrat'r almaya ve Bizim-
le konugmaya hazrrhk olarak) Musa'ya
(orug tutup ibadet etmesi igin) otuz gece
väde vermigik ve ona bir on gece daha
eklemigik. Boylece Habb'inin (vahiy i$n)
tayin buyurdu§u vakit, krrk gece olarak ta-
mamlanmrg!. Musa, kardegi Härun'a da
demigi ki: "Kavmim iginde bana halef ol
(ben yok iken benim yerime bak); onlan
(gerekti§inde) rslah et ve sakrn, bozgun-
culann yoluna uyma!"

143. Musa da, kendisine tayin etti§imiz
vakitte (Tüt,a) gelip de Rabb'i onunla ko-
nusmaya baElayrnca dedi ki: "Ey Rabb'im!
Bana Kendini göster de, Sana bakayrml"
Allah buyurdu ki: "Sen beni asla göreme-
yeceksin (Beni görmeye dayanamazsrn;
buna istidadrn yok) lAncak (bunu gözünle
görmen igin) gtr daöa bak; e§er o, (tecel-
lim karyrsrnda) yerinde duracaksa, sen
de Beni gorebileceksin." Bunun üzerine
Musa nrn Rabbri, o da§a tecelli edince,
da§r paramparga eümigi. Musa da bayrlrp
yere dügü. Sonra kendine gelince goyle
dedi: "Sübhaneke (Seni tenzih ve tazim
ederim); Sanatövbe ederim ve (ümmetim
iginde) ben, iman edenlerin ilkiyim! (Yahut
ben, Senin dünyada görülmeyece§ine
iman edenlerin ilkiyim.)"

(138) Biväyete grire, Allah (C.), §tira günü Hz.
Musa ile kavminidenizden gegiünigti; Firawn ile

ordusunu da lpläk ernigti. Denizden geqtikten son-
ra israil O§ullan, yollanna devam edeilen yolda,
pülara tapan bir güruha rastlamrglardr. Onlann put-
lan inek veya buza§r heykeliyrnig.

(142) Riväyet olundu§una güe, Hz. Musa, henüz
Mrsrfda iken Allah( C.), di§rnanlanm hellik ettik-
ten sonra isnail O§ullarina bir Kitap indirece§ini
vaat etrnigi. Sonunda Firawn heläk durrca, Hz.
Musa da, o vaat olunan Kitah Allah'tan (C.) ittte-
migti. Allah (C.) da, otuz gün onrg tutmay v€ bu

n'nArsünesi
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süre iginde Allah'a (C.) yaklasüran bagka ibadet-
leri de yapmayl emretmis ve otuz günlük orucun-
dan sonra girdi§i Zilhicce ayndan bir on gün daha
ilave etmeyi emretmisti. ige br otuz gün sonunda
Hz.Musa'ya Tevrat indirilmig ve son on gün iginde
de Allah (C.), meleklerle konugu§u gibi Hz. Musa
ile de vasrtasrz olarak konugmugu. Bu münacät
suasrnda Hz.Musa, Allah'r (C.) bizzat görmek niya-
zrnda bulunmug; Allah (C.) ise, buna de§il kendisi,
da§lann bile dayanamayaca§rnr soylemig ve bunu
göstermigti.

Bir riväyete göre, Hz. Musa'nrn, Allah'r (C.) görme
talebi, Arefe günü olmug ve Tevrat da, Kurban Bay-
ramrnrn birinci günü indirilmisti.
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1t14. Allah buyurdu ki: "Ey MusalGergek-
ten Ben, sana verdi§im Elgilik görevleriyle
(mesajlanmla) ve vasrtiasrz olarak seninle
konugmamla seni segip (zamanrndaki)
bütün insanlardan üstün krldrm. Öyleyse
sen, bu sana verdiklerimi al da, gükreden-
lerden ol!"

145. Hem de; Biz, Musa igin o levhalar
(Tevrat'rn yazrh oldu§u levhalar) üzerine
ö§üdün her türlüsünü ve (muhtag olduk-
larr) her türlü dini hükümlerin agrklamasrnr
yazmrgtrk ve demigtik ki: "Ey Musa! Artrk
bunlan kuwetle (ciddiyet ve azimle) al;
kavmine de emret; onlann en güzellerini
alsrnlar (en güzel gekilde uygulasrnlar).
Yaknda o fäsrklann yurdunu (yoldan gk-
mrg olan Ad ve Semüd'un tarihi yurdunu
veyahut cehennemi) size gösterece§im
(yahut anlatiaca§ rm)."

146. Ben, yeryüzünde haksrz (bog ) yere
büyüklük taslayanlan (insanrn igindeki ve
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drgrndaki) äyetlerimizden uzak tutaca§rm
(onlar, istemedikleri ve gayret etmedikleri
igin, onlann kalbini (sanki) mühürleyece-

§im. Yahut äyetlerimizi hükümsüz krl-
mak isyetenleri onlardan uzak tutaca§rm;
äyetlerimizi yüceltece§im; onlan da heläk
edece§im.) Zalen onlar, bütün mucizeleri
görecek olsalar da, onlara iman etmeye-
cekler; onlar do§ru yolu görecek olsalar
da, onu yol edinmeyecekler; ancak onlar
azgrnhk yolunu görecek olsalar, onu yol
edinecekler. lge bu, gergekten onlann
äyetlerimizi yalan saymalanndan ve on-
Iardan gafil olmalanndandrr.

147. Yine, o kimseler ki, äyetlerimizi ve
öbür dünyaya (tamamen veya beden
olarak kavugmay veyahut Allah'rn öbür
dünyada vaat ettiklerine kavugmayr) ya-
lan saydrlar, onlann yapüklan (ibadetler)
boga gitmigtir. Onlara yaptrklannrn kargr-
h§rndan bagkasr verilmeyecektir.

148. Musa'nrn (Tüfa) gitmesinin ardrn-
dan kavmide (kavminden olan Sämiride,
Mrsrr'dan grkarken Krbti'lerden i§reti ola-
rak aldrklan) ziynet egyasrndan bir buza-

§r heykeliyaptrlar ki, o, bir gegit bö§ürme
sesini veriyordu. Onlar, onun konugama-
dr§rnr, onlara bir yol da gösteremedi§ini
görmemigler mi? Onlaronu tann edindiler.
Zalen onlar zalim kimselerdi.

149. (Buza§r heykeline taptrklanna pig-

manhl«tan) ellerini rsrrdrklan (pigmanltk
iglerine iqlediüi) ve gergekten saprttrkla-
rrnr gördükleri zaman dediler ki: "E§er
Rabb'imiz bize merhamet etmeyecek ve
bizi ba§rglamayacak olursa,hig güphesiz
biz, hüsrana u§rayanlardan olaca§t2."

(1tt5) Bu levfialarrn sayrsr ve maddesi hakktnda ge-

gitli görügler vardrr:

Bir görüge göre, bunlar yedi levha idi; di§er bir göni-
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§e göre on levha idi.

Riväyetlere göre, Cebräil'in (S.) getirdi§i bu levha-
lar, bazlanna göre zümnidü, bazrlanna gore yegil
zebercedi, bazlanna göre kzrl yakutu andrnyordu.

Hasan el- Basri'den gelen bir riväyete göre, Tevrat,
sedir a§aonr andrran ve uzunluklarr 10 zira (argn)
olan levhalar üzeineyazh olarak göKen indirilmig-
tir.

Bir gönise göre ise, Allah (C.), Hz. Musala, o lev-
halan sert kayadan veya sedir a§aondan kesip on-
larrn üzerine Tevrat'r yazmasrnr emir buyurmugtu.
Kuian vahyi ile örtügen riväyet de budur.

(148) israil O§ullarr, bu ziynet takmlannr, daha
Mrsr/da iken, bir dü§ünde tiakrnmak bahanesiyle
Krbtllerden iöreti olarak almrglardr. Öye de olsa
bu, kendileri igin heläl idi;günkü Mrsrr halkr, israil
O§ullan'nr parya olarak, angarya iglerde gahgrrr-
yorlardr.

Bir riväyet göre, Firavun ordusu, denizde bo§ul-
duktan sonra israil O§ullarr, onlann ziynet esyasrna
(ve belki de ordu hazinesine) mälik olmuglardr.

Riväyete göre, Sämiridenilen gahrs, denizden ge-
gig srrasrnda bir aür olarak göninen melek Cebräil'in
atrnrn bastr§r yerden bir avug toprak almq ve bunu
yapü§r heykelin a§zrna atnca, heykel bir gegit ha-
yat bulmugtu.

Di§er baz riväyetlere göre, Sämiribu topra§r, de-
niz yanldr§rnda deniz tiabanrndan veya Hz. Musa,
Tüia giderken onun ayak izinden almqt.

Bir di§er riväyete göre, Sämiri denilen gahs, bu
heykeli büyük bir ustalrkla yapmrgr; heykelin igine
hava girince, bo§ürme sesi gibi bir ses gkanyordu.

Buza§r heykelini yapan yalnrz Sämiri oldu§u haF
de äyetin ifadesinde bu fiil, hepsine izale edilmig;
günkü Sämiride onlann bir ferdi idi. Yahut onlar da
buna rza gösterdikleri igin bepsine isnat edilmistir.

ARAFSURESI
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150. Musa, öfkeli, üzgün olarak halkrna
dönünce dediki: "Benden sonra akmdan
(yahut benden sonra benim yerime gegin-
ce) ne kötü igler yapmssrnrz! Rabb'inizin
emri (beni krrk gün igin Tü/a ga§rrmasr)
konusunda acele ettiniz (krk günü bekle-
meden (beni öldü sanrp dini de§igtirmeye
baEladrnz) ha!" Hem de, Musa, levhalan
yere brraktr ve kardegini (Härun'un) bagr-
nr (sagrnr) tutup kendine do§ru gekmeye
bagladr. Härun dedi ki: "Ey anamln o§lu!
Bu güruh, benizayf buldu ve az kaldl beni
öldürecekledi. Artrk (sen de boyle yapp)
dügmanlan bana sevindirme ve beni za-
limler güruhu ile birtutma!"

151. Musa dedi ki: "Ey Rabb'im! Benive
kardegimi ba§qla ve bizi rahmetine dähil
eyle! Zaten Sen Erhamu'r Rähimin'sin
(merhametlilerin en merhametlisisin)!"

152. $üphesiz o kimseler ki, buza§lyr tanrr
edindiler, Rabb'lerinden giddetli bir gazap
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(öfke); dünya hayailnda da a§rr bir zillet
(algakhk) onlara erigecektir. Di§er mtifte-
rileri (Allah'a ortak koganlan ) de ige Biz
böyle cezalandrnnz.

153. O kimseler ki, kötülükler (küfür ve
günahlar) igledikten sonra ardrndan töv-
be edip de, (gergek manada) iman ettiler
(ve gere§ini yaptrlar), hig güphesiz senin
Rabb'in bundan (kötülüklerden, tövbeden)
sonm (onlar igin) da Öafü/dur (gok ba§rg-
layrcrdr r, Rahim'dir (gok esirgeyicidir).

1511. Musa'nrn öfkesi gegince de, levha-
lan yerden aldr. O levhalardaki yazrlarda
da yalnrz Rabb'lerinden korkanlar igin
hidäyet ve rahmet vardr.

155. Musa, tayin etti§imiz vakitte Bizimle
bulugmak (ve buza§rya trapmalanndan
ötüni aff dilemek) igin de kavminden (bu-
a§tya tiapmamrg olanlardan) yetmig er-
kek segti. Nihäyet ffüda vanldrktan son-
ra) o giddetlisarsrntr (da§ sarsrntrsr, yrldr-

nm) onlan yakalayrnca (ve hepsi bayrhp
dügünce) Musadediki: "Ey Rabb'im! E§er
Sen dilemig olsaydrn, onlan da, beni de
daha önce (Firavun eliyle veya denizden
gegerken) he!äk ederdin. (Ancak rahme-
tinle onlan kurtardrn; gimdide onlara rah-
met eyle! Yahut ben, onlan Tü/a getirme-
den önce de onlan heläk edebilirdin; gimdi
ben, töhmet altrnda kalaca§rm.) Bizden
bazr beyinsizlerin yaptrklanndan dolayl
bizi heläk mi edeceksin? Bu (beyinsizlerin
buza§rya tiapmalarr), Senin bir srnaman-
dan bagka bir gey de§ildir; Sen bununla,
dilediklerini sapkrnkkta brrakrrsrn; diledik-
lerini de do§ru yola iletirsin. Sen bizim
yegäne Veli'mizsin (koruyucumuzsun).
Artrk bizi ba§qla; bize merhamet eylelZa-
ten Sen ba§rglayanlann en hayrhslstn!"

(150) Hz. Härun, Hz. Musa'dan tig yag briyük, ana-
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baba bir öz karde$ ve gok halim (yumugak huylu)
bir zat idi. Bundan dolayr israil O§ullarr onu daha
gok seviyorlardr.

(155) Allah (C.), israil O§ullan'ndan bazr kimselerin
buza§rya tapmalanndan dolay Kendisinden özür
dilemelerini emir buyurmug ve bunun igin onlara
bir vakit üayin etmisti. Bunun üzerine Hz. Musa,
kavminden yetmig kigi segmig; onlarla birlikte yola
grkmrg ve özellikle orug tutmalannr ve bedenleri ile

elbiselerini iyice temizlemelerini emretni$i. lGfile
Tün Sina'ya yönelmig; nihäyet Tü/a yakla$tklann-
da bir bulut da§r kaplamrg. Hz.Musa, onlarla birlikte
bulutla kaph bolgeye girmig ve orada hepsi secdeye
kapanmrglar. igte o zaman Allah'rn (C,), Hz. Musa
ile konugu§uru duymuglar. Allah (C.), Hz. Musa'ya
emirler veriyordu. lge twbe olarak kendi nefislerini
(nefsaniarzulannr) öldürmelerini de bu srrada emir
buyurmugu. Kendilerini bünimüg olan sis veya bu-
lut aghnca, onlar Hz.Musa'ya demiglerdi ki: "Biz,
Allah'r apagk görmedikge sana asla iman etmeye-
ce§iz!" igte o zaman onlarr giddetli bir sarsrnü veya
deprem veyahut yrldrnm yakalayvermig ve hepsi
cansrz yere dügrnügler. Bunun üzerine Hz. Musa,
Allah'a (C.) yalvanp yakarmaya baglam6. Sonun-
da Allah (C.), hepsini hayata döndürmügtü.

Bir görüge göre, bu sarsrntt o denli giddetli olmug ki,

az kalsrn onlann mafsallan aynltyormug ve onlar,
heläke gok yaklagmrglar. Bu durum kargtstnda Hz.

Musa, kokuya kaprhp a§lamaya baglamtg. Bunun
üzerine Allah (C.), bu belay onlardan kaldtrmqt.
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156. "Bize bu dünyada da, öbür dünyada
da güzellik (iyilik) yaz! Biz gergekten Sana
döndük (tövbe ettik).'Allah buyurdu ki: "Ben
kimidilersem onu evabrma uÜraünm. Rah-

metim ise her geyi kugatmsfir. l$e Ben, bu

rahmetimi (küfür ve günahlardan) saknan-
lara, (nefsin, mahn) zeldtnr verenlere ve
äyetlerimizin hepsine iman edenlerc yaza-
ca§rm (bahgedece§im)."

157. O kimseler ki, yanlanndaki Tevrat ve
incil'de (srfatlannr) yazrlr bulduklan bu Elgi-

ye, bu ümmf (Kitap Ehli'nden olmayan, oku'
ma-yevma bilmeyen) Peygambere uyarlar;

o (peygamber ki), kendilerine iyili§iemreder
ve kötülükten men'eder; temiz, hog nesne-
lerionlara helä|, kötü, pis nesneleri de onla-
ra haram krlar; aürryüklerinive üzerlerinde-
ki (boyunlarrndaki) kangallan (a§rr yüküm-
lülükleri) onladan indirir; böylece o kimseler
ki, bu Peygambere iman ederler;ona saygt
gosterirler; ona yardrm ederler; onunla indi-

rilmig olan nüra (Kufan'a) uyarlar; igte on-
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lar, saadete erenlerin ta kendileridir.

158. Ey Muhammed! De ki: "Ey insanlar!
Gergekten ben hepiniz igin gönderilmig
Allah'rn Elgisi'yim. O Allah ki, gu göklerin
ve bu yerin hükümranh§r yalnlz Onundur;
Ondan bagka higbir tann yokur; can veren
de, can alan da Odur. Oyleyse (tanrr olarak)
yalnrz Allah'a ve ümmi peygamber olan bu
Elgisi'ne iman edin. O peygamber ki, (tianrr

olarak) yalnrz Allah'a ve Onun bütün söz-
lerine (Kutsal Kitaplara) iman eder.(Yahut
Onun kelamr olan Kufan'a veyahut Isa'ya
iman eder.) Siz de ona uyun ki, hidäyete
eresiniz."

1 59. Musa'nrn kavminden (israil O§ullarr'ndan)
de bir zümre vardlr ki, onlar (Allah'rn Elgisi
Muhammed'e iman edip) insanlan haksoz ile
do§ru yola iletirler ve onunla adaleti yerine ge-
tirirler. (Yahut bunlar, islam'dan önce Tevrat'r
yasamrs olanlardrr.)
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160. Biz, israil O§ullan'nr da ayn ayn oy-
maklar halinde on iki toplulu§a ayrrmrg-
trk. Musa'nrn halkr, (gölde) kendisinden
su bulmasrnr isteyince de, Biz, Musa'ya:
'Asänr o taga vurl" diye vahyettik. Derken,
o tagtan on iki prnar kaynaylp frgkrmrgtr.
Her oymak, su igece§i ptnannt kesin ola-
rak bilmigti. Biz, (gölde) bulutu da onlara
gölgelik yapmrgtrk; onlara kudret helvasr
ile brldrrcrn da indinnigtik. Onlara: "Size
nzk olarak verdi§imiz nesnelerin temiz,
hog olanlarrndan yiyin l" demigtik. Onlar,
(yaptrklanyla) da Bize zulmetmediler; an-
cak kendi kendilerine zulmettiler.

161. Bir zaman da onlara demigtik ki: "§u
kente (Beytü'l Makdis'e) yerlegin ve on-
dan (nimetlerinden) diledi§iniz gibi yiyin;
'Ba§rgla bizi!'deyin ve kaplsrndan secde
ederek girin ki, hatalannrzl ba§rglayallm.
Biz, iglerini laylkryla yapanlarrn mükäfatrn r

daha da artrraca§r2."

(157) Ümmi Peygamber, Ehl-i Kitap'tan olmayan
Arap, annesinden do§du§u gibi saf ve temiz olan
kimse, okuma- yazmada deneyim sahibi olmayan,
bununla beraber gegmig ve gelece§in bütün bilgile-
rini kendinde toplamq bulunan peygamber demek-
tir. Yahud'iler, Tevrattia, Hrristiyan'lar da, incil'de
Peygambeiimizin (S.) vaslflannr gäyet agrk ve net
olarak bulurlar ve gergekleri hakkryla inceleyenler, o
vasrflann Peygambe/imiz Hz. Muhammed'e (S.) ait
oldu§unda asla güphe etnezler.

Peygambe/imizin, israil
yükümlülükleri kaldrrmasr

O§ullan'ndan
§oyledir:

a§rr yükleri,

Gegmigte israil O§ullan'nrn zulümlerinin cezasr ola-
rak, kendilerine haram klfinmrg olan temiz ve hog
nesnleri (En'äm:1,16) onlana heläl ktlmtg; kan, domuz
eti, faiz ve nigvet gibi pis nesneleri de haram krlmrgtr.

Tövbe olarak kendi nefislerini (nefsani azulannr ta-
mamen) ödürmeyi kaldrrmrg (israf olmamak kaydryla
her nimetten yararlanmay mübah klmgtr).

Yanfiglkla (hata ile) adam öldürmenin cezasr olan kr
sas kaldrnp yerine diyeti (kan bedelini) getirmigir.

Bazr a§tr suglarr igleyen kimseler igin bir uzvun ke-
silmesi, ganimetlerin yaklmas ve Cumartesi günü
galqma yasa§r gibi bir takrm a§rr yükümlülükleri de
kaldrrmqtr.
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162. Ancak iglerinden zulmedenler, güzel

sozü kendilerine söylenenden bagkaslyla
de§igtirdiler. Biz de, zulmettiklerinden do-

layr onlarrn üzerine gökten azap gönder-
migtik.

163. Ey Muhammed! Bir de onlara o de-
niz kryrsrndaki kentin bagtna gelenleri sor.
Hani onlar Cumartesi yasa§rnr gi§nemig-

lerdi. Hani Cumartesi tatil yaptklan gün
bahklar su yüzüne grkarak onlara akn
ediyorlardr; tatil yapmadrklan gün (di§er
günler) ise onlara gelmiyorlardt. lgte yol-

dan grkmrg olmalan sebebiyle Biz onlarl
böyle srnryorduk.

(160) Hz. Musa'ntn kavmi, emirleri dinlememenin
cezasr olarak Tih @lüne dügüp orada giddetli su-

suzlu§a maruz kaltnca, Hz. Musa'dan su bulmastnt
istediler. Hz. Musa da, onlar igin Allah'a (C.) dua
etti; Allah (C.) da, Hz. Musa'ya: "Asänt o taga vur!"

diye emretti.

Riväyete göre, kudret helvast, gafaktan güne§ do'

§uncaya kadar kar gibi ya§ryordu; her gahs igin bir

sa' (yaklasrk 3kg.) dügtiyordu. Güney rüzgärlan da,

onlara brldrrctn kuglan getiriyordu. Böylece her ga-

hrs ihtiyacr kadar btldtrctn yakalayp kesiyordu.

(161) Bu kent, Kudüs veya Erihadrr. E§er bu kent,

Eriha ise, Hz. Musa, lsrail O§ullan'ndan hayatta

kalanlan veya onlann gocuklanyla birlikte Eriha'ya
yürüyüp orayr fethetmi$ir. Ama e§er bu kent Kudüs
ise, israil O§ulla,r,Hz. Musa'ntn sa§lt§rnda Kudüs'e
girememigler. Bu takdirde äyetteki "kapi'dan murat,

ona yönelerek namaz kldtklarr Kubbe kaptstdtr.

(160) Deniz ktystndaki kent, Medyen ile Tür da§t

arasrnda bulunan Eyle kentidir.

Di§er bir görüge gpre ise, bu kent, Medyen'dir.
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164. Hani o zaman da (deniz krystndak)
kent sakinlerinden bir zümre, (durmadan
isyankärlara ö§üt verenlere) göyle demig-

ti: 'Allah'tn, giddetlibir azap ile heläkveya
azap edece§i bir toplulu§a ne diye ö§üt
verip duruyorsunuz?" O§üt verenler de
demiglerdi ki: "Rabb'inize mäzercfrmiz ol-

sun (kötülükten altkoyma görevimizi yap-
mrg olalrm); bir de (umut kesilmez) belki
yaptrklarrndan sakntdar diye. . ."

165. Sonunda onlar, kendilerine verilen
ööüdü unutunca (unutmug gibi davrantn-
ca), Biz, kötülükten ahkoymaya galtganla-

n kurtrardrk;zulmetmig olanlan ise, yoldan
grkmrg olmalan sebebiyle giddetlibir azap
ile garptrk.

I 66. igte onlar, kibirlik taslayrp (kendilerine
yasak edilen geylerden) vazgegmeyince,
Biz, onlara: "Haydi, aga§tltk maymunlara
dönün!" dedik. (Qtkan bir hastaltk sonucu
yüzleri ve sesleriyle maymunlan anlmsatlr

xnAr sünesi
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hale gelmigler. Yahut onlar beden olarak
de§il, ruh ve kalp olarak maymuna dön-
müslerdi.)

1ül: Ey Muhammed! Hani bir zaman
da senin Rabb'in, bildirmigti ki; onlann
(Medyen Yahudi'leri gibi dini emirlerin as-
[nr terk edip hile-i ge/iyyeye (gekitciti§e)
bagvuranlann) üzedne, kryamet gününe
de§in (her zaman) kendilerini azabln en
kötüsüne u§ratacak birilerini hig güphe-
siz gönderecektir. Hig kugkusuz Rabb'in,

Vezay gabuk verendir ve hig güphesiz O,
Gafü/dur (gok ba§qlayrcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

1 68. Aynca Biz, Yahudi'leri topluluklar ola-
rak yeryüzüne da§rttrk. iglerinden (Müslü-
man olan bazr Medine Yahudi'lerigibi) bir
ksmr iyikimselerdir; bir krsmt da öyle de-
§ildir. Belki dönerler diye onlan da (bazen)
iyilikler (nimetler) ve (bazen de) kötütükler
(srkrntrlar) ile slnadrk.

169. Nihäyet onlann ardrndan Tevrat'a
väris olan halefleri, (dini dünyaya alet
ederek) bu algak dünyanln menfaatlerini
edindiler ve. "Biz ba§rglanaca§r/' dediler,
Onlara onun gibi bir menfaat daha gelse
(hatalarrnda lsrar ederek) onu da alrrlar.
Pekiyi, o Kitap'ta (Tevrat'ta), Allah hak-
knda haktan bagka bir gey söylemeye-
ceklerine dair onlardan kesin söz (misak)
ahnmamrg mrydrve onlar, Kitabrn igerdik-
leriniokumamrglar mrydl? (O halde tövbe
etmeden ba§lglanacaklannl nasrl söylü-
yonar?) Tal«ä sahipleri igin olan ährret
yurdu ise, (onlarrn aldlklarr dünyahktan)
daha hayrrfidtr. Öyleyse nigin aklinrzr kul-
lanmryorsunuz?

170. Kitab'a srmsrkl sanhp da, namazr
hakkryla (islam'rn tarifine uygun olarak)
krlanlara gelince, güphesiz Biz, bu yaptct
insanlan n mükäfatrnr zayi etmeyiz.
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(164) O Yahudi'ler, Cumartesi günü ibadeti ite sr-
nanmrglardr ve o güne saygl olarak avlanmak ken-
dilerine haram k[nmlgtr. Bu yüzden de Cumartesi
günleri balrklar, sanki dar bir nehir gegidinden gegi-
yorlarmrg gibi su yrizünü kaplayacak gekilde onlann
sahillerine akn ediyorlardr; d§er günlerde ise, ba-
hklar hig sahile u§ramryorlardl. Bu durum uzunca
bir süre devam ettikten sonra bir grin iOtis ruhlu bir
adam gelmig ve onlara demig ki:'§ize yalnrz Cu-
martesi günü avlanmak yasak edilmigir. Siz de,
buna gare olarak, denizde, bahklann girmesi kolay,
gkmas zor havuzlar gevirin!" Onlar da, böyle yap-
mrglar. Böylece Cumartesi günü bahklar o havuzla-
ra giriyorlardr ve girince de bir daha grkamryorlardr,
Onlar da Pzar günü o ballklan yaka[yorlardr.

Riväyete göre, o kentin sakinleri üg gruba aynlmrg-
lar: Bir grup yasa§r gözetmeye devam etmisler; bir
grup da yasa§r ihlal edenlere ö§tit vermekten usan-
mrglar ve ö§üt verenlere demigler ki: "Nigin Allah'rn
heläk edece§i veya getin bir azaba u§ratacasr bir
güruha o§üt verip duruyorsunuz?" ügüncü grup da
bu gekilde avlanma yasa§rnr ihlal etmeye devam
etmigler. Bunun üzerine mü'minler, artrk onlarla bir
arada durmayacaklarrnr söylemigler ve gehd bir
duvarla ikiye bolmügler. Sonra kentin, yasa§r ihlal
edenlerin böümünde grkan bir hastahk sonucu in-
sanlann yüzleri ve sesleri maymunlannkine benze-
meye baglamrg ve üg gün sonra da hepsi ölmügler.

Bir görüge göre, onlar, beden olarak desil, ruh ve
kalp olarak maymuna dönmüglerdi.

(167) Tadhte Sümer ve Babil hükümdarlarr ile bazr
Roma hükümdarlan, Yahudi'led gok ezmiglerdir.
Yahudi'ler, islam'rn ilk yllarrnda hiyaneflerinin ce-
zasr olarak gördükleri baz muameleler drgrnda, en
rahatve mutlu zamanlannr islam häkimiyeti altrnda
yagamrgladrr.

l'nnr sÜnesi
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171. Bir zaman da Biz, o da§r [füdu) göl-
gelik gibi onlann (israil O§ullan temsilcileri-
nin) üzerine kaldrrmrgtrk. Onlar da, o da§,
gergekten baglanna yklacak sanmrglardr.
(Biz o durmda onlara demigtik ki:) "Size
verdi§imizi (Kitabr) srmsrkr tutun ve iginde-
kileri her zaman hatrlayn ki, talaväya ere-
siniz (buyruklara ve yasaklara aykn dav-
ranmal<tan saknmrg olasr nrz).

172. Ey Muhammed! Birzaman da Rabb'in,
Ademo§ullanndan, onlann bellerinden zür-
riyetlerini alm r g ve kendileri ni gahit tutarak:
"Ben sizin Rabb'iniz de§il miyim?" diye sor-
mugtu. Onlar da: .Elbette ki Rabb'imizsin;
biz buna gahidiz!" demiglerdi. Bu, kryamet
günü: "Bizim gergekten bundan bilgimiz ol-
madr" dememeniz igindi.

173. Yahut: 'Ancak, bizden önce atala-
nmrz Allah'a ortak kogmuglardr; biz ise,
onlardan sonra gelen bir nesil idik. §irndi,
bätlcrlann (yanlq yola sapanlann) yaptrk-
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lanndan dolayr bizi heläk edecek misin?"
dememeniz igindi.

174. igte Biz, yine äyetleriböyle tafsilatryla
(uzun uzadrya) agrkfiyoruz (ki, dügünsün-
ler ) ve umulur ki, (bätrh taklit etmekten)
dönerler.

175. Ey Muhammed! Onlara (o Yahudi'le-
re) o kimsenin (Yahudibitgini Ümeyryre bin
Ebu's Salt vaya Be!'am bin Baüra) bagrn-
dan gegenianlat ki, kendisine (eski Kutsal
Kitaplardaki) äyetlerimizin ilmini vermigtik;
sonra o, bunlardan srynhp grkmrgtr; derken

§eytan onu pegine takmrg; sonunda o, az-
grnlardan olmugtu.

176. E§er Biz (icbäri olarak) dileseydik,
onu bu äyetler sebebiyle elbette yüksel-
tirdik; ancak o, dünyaya (algakh§a) yö-
nelmigtive nefsinin kötü isteklednin (hevä
ve hevesinin) pegine takrlmrgtr. igte onun
durumu köpe§in durumuna benzer ki, üze-
rine varsan (kovsan) da, dilinigrkanp solur;
onu kendi haline brraksan da dilini grkanp
solur. igte äyetlerimizi yalan sayan güru-
hun hali böyledir. Ey Muhammed! Sen bu
krssay (hil«äyeyi Yahudi'lere) anlat; umulur
ki, dügünürler (imana gelirler).

177. Ayetlerimiziyalan sayan güruhun hali
ne kötüdür! Zaten onlar ancak kendi kendi-
lerine zulmetmigler.

178. Allah, kimi hidäyete erdirecek olursa,
do§ru yolu bulan igte odur;Allah, kimisap'
krnhl<ta brral<acak olursa, igte hüsrana u§r-
yanalar da ancak onlardrr.

(171) israil O§ullarr, Tevrat'rn hükümlerinin a§rrt§rnr
ileri sürerek onlan kabul etmeye yanagmqprlardr.
Allah (C.) da, Tüiu (Sina da§rnr) onlann üzerine kaF
duarak da§rn, onlann üstlerine dügmesi ile kendile
rinitehdit etTi§ti.

Yahut Allah (C.), o da§rn dibinde onlardan, Tevrafrn
hükmüne ba§hlk söznü istemig ve kabul etnedik-

n'nArsünesi
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leri takdirde o da§r tepelerine ykmakla onlan tehdit
etmi$i.

(172) Allah (C.), Ademogullanndan, onlann bellerin-
den nesil, nesil dünyaya gptirdigi insanlara, yegäne
Tann oldu§unu, hirpir orta§r olmad(rnr apagk gos-
teren sayrsrz dähili häricideliller gostermig ve bunu
anlayp. ikrar etmek yeteneüini de insanlara bahget-
migir. lge bu, temsili olarak, insanlan bu gerge§e
gahit tutmak ve onlarrn bunu ikrar etmesi demektir.

Yahut Allah (C.), Hz. Adem'i (S.) yaratrnca, onun
belindeki britün zürriyetinin ruhlannr almrg; onlara
hayat, akl ve konugma imkänr bahgeünig ve ezel-
de bütün insanlar bu gekilde ikrar vermiglerdir. lge
bundan dolay do§an her gocuk, lslam fitretiyle do§-
maktadrr; sonra aile, g€vre ve toplumun telkinleriyle
bu f ftret bozulmaldadrr.

(175) Bir riväyete göre bu zat, Yahudi bilginlerinden
bir zat idi. Di§er bir riväyete göre, bu zat, Sakil kabi-
lesinin reisi, ünlü hatip Umeyye bin Ebu's Salfdrr. Bu
zat, HaniI( Tevhid) inancrnr savunuyordu ve kubal
Kitap'lardan, kendi zamanrnda bir peygamberin ge-
lece§ini anlamq; bu peygamberin de, kendisi olaca-
§rnr sanmqt. Sonra Peygambeiimize peygamber-
lik geldi§ini gönince, srrf hasedinden ve nefsaniye-
tinden dolay iman etrnemisti.

Di§er bir riväyete göre, bu zat, Ken'an'hlardan
Bel'am bin Baüra idi.Alah(C.),ona oazr innifitapta-
rrn srrlannr anlamak ilmini vermigi. Bu zat, duasrnrn
kabul olmasryla ünlü idi. Hz. Musa'nrn dügmanlan,
ona beddua etmesini istemigler; önce buna razr
olmamqsa da, sonra ona hediyeler verip kendisini
kandrrmqlar. O da, Hz. Musa'ya beddua edince,
bedduas kendisine dönmüg ve dili, go§süne kadar
sarkmq.

(176) Köpe§i giddeüe kovup kendisine heyecan ver-
sen de, onu kendi haline brraksan da, o, süreldi sr-
krntrdadrr ve o yüzden de hep solur. Qünkü solumak,
köpeklerde tabii bir haldir; onlar scak havayl dqarr
atmay ve temiz havay almay di§er hayvanlar gibi
kolayca gergeklegtiremiyodar. Qünkü köpeklerin
kalplerinde zafiyet vardrr, di§er hayvanlar ise böyle
de§ildir; onlann giddetli nefes almaya ihtiyaglan yok-
tur; kalplerinde srkrntr ve srkryma, ancak yorgunluk
halinde olur.

Hulasa: Bu äyette, Bel'am'rn veya kast edilen zattn,
Allah'rn (C.) äyetlerinden srynlmasrndan sonra ma-
ruz kaldr§r köü hal, kalp garprntrst, ruhsal rahabz-
hk, bunhm ve sürekli huzursuzluk, köpe§in bu haline
benzetilmektedir.

Bir riväyete göre, anrlan Bel'am, Hz. Musa'ya bed-
dua edince, dili a§zrndan grkrp go§sünün üstüne
sarkmq ve ölünceye dek hep solumug.
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179. Ant olsun ki, gergekten Biz, cinler-
den ve insanlardan bir goklannr da (kendi
iradeleriyle küfre saplanmalanndan dola-
yr) cehennem igin yaratmrsrzdrr. Onlann
kalpleri vardrr, onunla kavramazlar; onla-
nn gözleri de vardrr, onlarla (sanki) gör-
mezler; onlann kulaklan da vardrr, onlarla
(sanki) igitmezler. igte onlar (hakka kargr
duygusuzlukta) sa§mal haryanlar gibidir;
hatta daha da sapkrndrrlar. igte onlar ga-
fillerin ta kendileridir.

180. Esmä-r Hüsnä (en güzel isimler),
yalntz Allah'rndrr. Onun igin siz, Allah'a o
isimlerle yalvann (Onu o isimlerle adlandr-
nn) ve Onun isimleri konusunda, hal«tan
aynlmrg olanlan (onlann, Allah'r isimlen-
dirme geklini) brrakn. Onlar, ettiklerinin
cezasrna garptr n lacaklardr r.

181. Bizim yarattrklanmlzdan öyle bir üm-
met (Hz. Muhammed'in ümmeti) devardrr
ki, onlar (onlardan bir zümre, kyamete
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dek) her zaman hak ile do§ru yola iletirler
ve yalnrz onunla adaleti gergeklegtirirler.

182. Ayetlerimizi (Ku/an'r) yalan sayanla-
ra gelince, Biz, onlan yavas yava§ (tedri-
cen) bilmeyecekleri yoldan ölüme sürük-
leyece§iz.

188. Onlara mühlet de veririm. §üphesiz
Benim planrm gok sa§lamdrr.

1&4. Onlar hig dügünmediler mi ki, arka-
daglannda (Muhammed'de) delilikten hig-

bir belirti yoktur; o, ancak apagrk bir uya-
ncrdrr.

185. Onlar gu göklerin ve bu yerin hüküm-
ranh§rna, Allah'rn yarattr§r her geye ve
ecellerinin gergekten yaklagmq olabile-
ce§ine hig bakmadrlar mr? (Öyleyse gök-
lerde ve yerde olan mükemmeldüzenive
evrendeki her geyin yerli yerinde olmasrnr
nigin Allah'rn sonsuz kudretine ve ortaksrz
oldu§una delil saymryorlar ve ölüm ötesi
hayata nigin hazrrhk yapmryorlar?) ArUk
onlar Ku/an'dan sonra hangi söze inana-
caklafl

186. Allah, kimi sapknil(a brrakacak
olursa, artrk onu hidäyete erdirecek higbir
kimse yoktur ve Allah, onlan tagknhklan
iginde bocalar halde brrakrr.

1ü7. Ey Muhammed! Sana kryametin ne
zaman gelip demir ataca§rnr sorarlar. De
ki: "Onun bilgisi, ancak Rabb'im katrnda-
drr; vakti gelince, onu ortaya grkaracak
olan ancak Odur (kryamet kopuncaya
dek, onun vakti gizli kalacahr). Kryamet,
gu gök ehli igin de, bu yer ehli (sakinleri)
igin de pek a§rr gelmektedir. O, size an-
cak hig beklemedi§iniz bir anda gelecek-
tir." Sanki sen, kyametin ne zaman ko-
paca§rnr rsrarla sorup gok iyi o§renmigsin
gibisana soruyorlar. De ki: "Kryametin ne
zarman kopaca§rnrn bilgisi ancak Allah ka-

trndadrr; ancak insanlann pek go§u bunu
(kryamet vaktinin hig kimseye bildirilmedi-

§ini) bilmezler."

(180) Allah'rn (C.) 99 ismi, manalann en güzelini,
en gereflisini, en yücesini ifade ederler. Oyleyse
dua ederken Allah'r (C.) o isimlerle anrn ve o isim-
ler konusunda islam inancrna aykrrrhk ga§rrgtrran

isimleri, Nass ile sabit olmayan isimleri, basit bir
manayr vehmettiren isimleri ve gil Arap'lan gibi "Ey
Ebu'l Meldrim (Keremlerim, comertliklerin Babasr),
Ey *yazal Vech (Beyaz Yüzlü), Ey Sehryrye (Ey
Cömert)" demeyi terk edin.

(1&4) Riväyet olunuyor ki, bir gece Peygambedimiz
(S.), Safa tepesine gkü ve Kureyg'in oymaklannrn
adlannr teker, teker anarak onlarr islam'a ga§rrdr
ve onlarr Allah'rn (C.) azabndan sakndrldr. Bunun
üzerine baz Kureyg'liler: "Sizin akadagrnz gergek-
ten delidir; sabahlara kadar ba§rnp ga§rrmaya bag-
ladr." dediler. igte bunun üzerine bu äyet indi.

(187) Riväyet olunuyor ki, Yahudi'lerden bir güruh,
Peygambe/imize dediler ki:'Ey Muhammed! E§er
sen peygamber isen, haydi, kryametin ne zaman
kopaca§rnr bize haber ver! Biz bunu kesinlikle bF
liyoruz." Yahudi'ler, bu bilginin, yalnz Allah (C.)
katrnda oldu§unu bildikleri halde Peygambeiimizi
srnamak igin bunu soruyorlardr. Di§er bir riväyete
göre, bunu soranlar, Kureyp mügrikleri idi.

Kryametin gök ehli igin de, yer ehli igin de a§rr olma-
sr göyle agklanmrgrn Kryamet gök ehli olan melek-
ler igin de, yer sakinleri olan insanlar ve cinler igin

de pek a§u gelmektedir. Kryametin gizli ve akrl üstü
olmasr, hepsini meggul etmigtir. Kryametin dehget
verici halleri, herkes igin a§rrdrr; hig kimse ona da-
yanamaz
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188. Ey Muhammed! De ki: "Ben, Allah'rn
diledi§inden bagka kendi nefsim igin bir
fayda sa§lamak ve bir zaran önlemek
imkänrna sahip degilim. Hem de, e§er
ben gaybr (göninmezi) bilmig olsaydrm,
elbette daha gok, hayrh sonuglan olan
(dünya) igleri yapardrm ve (dünyada)
bana higbir kötülük dokunmazdr. Ben an-
cak iman eden her topluluk igin bir uyanct
ve müjdeleyiciyim."

189. Rabb'iniz Odur ki, sizi birtek nefisten
(Adem'den) yarattr; huzur, sükün bulmasl
igin ondan da egini (Hawa'yl) meydana
getirdi. Sonra egiyle örtününce (cinsel ilig-
kide bulununca), egi hafif bir yük yüklendi
(hamile kaldr). Sonra o yüküyle bir süre
gezip dolagtr. Nihäyet yükü a§rrla.grnca,
ikisi birden Rabb'leriAllah'a göyle yakarrg-
ta bulundular: 'Ant olsun ki, e§er Sen bize
kusursuz bir gocuk verecek olursan, hig
güphesiz biz gükredenlerden olaca§t2."
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190. Bunun üzerine Allah, ontara kusur-
suz bir gocuk verince, onlar (sonraki ne-
silleri), Allah'rn kendilerine verdi§i gocuk
konusunda Ona ortak kogtular. Oysaki A!-
lah, onlann ortak kogtuklanndan münez-
zehtir (yücedir).

191. Onlar, higbir geyi yaratramayrp da
kendiled yaratrlmrg olan nesneleri mi
Allah'a ortak koguyolar?

192. O kogtuklan ortaklar, ne onlara, ne
de kendilerine yardrm da edemezler.

193. Siz onlan do§ru yola ga§rracak olsa-
nrz da, size uymazlar. Onlan ga§rrsanrz
da, sussanrz da size kargr tutumlan hep
birdir.

194. §üphesiz o kimseler ki, Allah'tan
bagka da kendilerine yalvarryorsunuz, on-
lar, sizin gibi kullardrr. E§er siz do§ru söz-
lü kimseler iseniz, haydi, onlan ga§rnn da,
size cevap versinler.

195. Onlann yüniyecek ayaklan mr, yok-
sa tutiacak elleri mi, yoksa görecek gözle-
ri mi, yoksa igitecek kulaklan mr var? Ey
Muhammed! Onlara de ki: "Haydi, ortak-
lanntzt ga§rnn; sonra bana kargr tuzak ku-
run da, bana hig göz agtrrmayrn!"

(188) Yani e§er ben gaybr ve ezcümle olaylann
sebep ve sonuglannr kesin olarak bilseydim, insan-
lann iradelerine ba§h olan hayrrlann sebeplerini ha-
zrrlamak ve engellerini ortadan kaldrrmak süretiyle
dünyada hep, sonuglan hayrt ve olumlu olan igleri
yapardrm ve sebeplerinden saknmak ve engelle-
rine kargr da önlem almak süretiyle, kendisinden
uzak durmak mümkün olan üzücü olaylarla hig kar-
grlagmazdrm.

(1S9) Hz. Hawa'nrn, Hz. Adem'in (S.) nefsinden
yaratrlmasr iki türlü agklanmrgtr: Hz. Hawa da, Hz.
Adem'in cinsinden yaratrlmrgtr.

Hz. Hawa, Hz. Adem'in bedeninden yaratlmtgtr.
Riväyete göre Allah (C), Hz. Hawa'y Hz. Adem'in
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e@ kemiklednin birirden yarath.

(190) Nitekim Hz. Adem ile Hz. Hawa'nrn neslin-
den gelenler, ana baba olarak gocuklanna Abdi
Menaf(Menafrn kulu) ve Abdu'l Uzä (Uzdntn
kulu) gibi isimler verdiler ve bazr insanlan Allah'a
ortak kogup kendileri ile Allah arasrnda aracr olma-
lan igin onlara yalvardrlar.
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196. "Gergekten benim Velim (gözeticim,
koruyucum), yegäne Allah'trr. O, bu Kitabr
(Ku/an'r) indirdi ve ancak O, iyi kullara ve-
lilik yapa( gozetip korur)."

197. "Sizin Allah'tan baEka da yalvardrk-
lannrz, size de yardrm edemezler; kendi
kendilerine de yardrm edemezler."

198. "Si2 onlan hidäyete (doüru yola) ga-

§rracak olsanrz da, igitmezler. Bir de, sen
onlan sana bakryorlarmq gibi görürcün;
oysaki onlar görmezler."

199. Ey Muhammed! Sen hep affediciol;
iyili§i (güzel igleri) emret ve cähillerden yüz
gevir (onlann cähilliklerine kargrltk verme)!

2ü1. E§er geytandan sana bir dürtü (fitle-

me) erigecek olursa, hemen Allah'a sl§tn!

Qünkü güphesiz O, Semldir (her geyi pe-

kiyi §itendir), Alim'dir (her geyi pekiyi bi-
lendir).

a'nArsünesi Cüz:9
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201. §üphesiz o kimseler ki, takväyr gö-
zetirler (buyruklara ve yasaklara aykrn
davranmal<tan saknrrlar, Allah'a kargl ge-
re§i gibi sorumluluk duyarlar), kendilerine
geytandan bir vesvese dokundu§unda,
(Allah'rn cezasr ile mül«äfatlnr, buyruklar
ile yasaklarr) dügünürler de, gergeöi gö-
rürler.

202. §eytanlann kardegleri olan käfirlere
gelince, geytanlar onlan azgrnh§a sürük-
lerler; sonra da onlardan hig elgekmezler.
(Yahut cähillerin kardegleri olan geytanlar
ise, onlan azgrnh§a sürüklerler; sonra da
o cähiller, azgrnhktan geri durmazlar.)

203. O käfirlere (Ku/an'dan) bir äyet,
(onlann istedi§i bir mucize) getirmedi§in
zaman da, onlar: "Onu da (kendinden) to-
parlayverseydin ya! (o mucizeyi Allah'tan
isteseydin ya!)" derler. Ey Muhammed! De
ki: "Ben ancak Rabb'imden banavahuolu-
nana uyanm. Bu Ku/an, Rabb'inizden ge-
len basiretlerdir (gönül gözleridir) ve iman
eden her topluluk igin hidäyet ve rahmet-
tir."

204. Ku/an okunmaya baglandl§l zaman
da, onu hemen dinlemeye baglayrn ve su-
sun ki, esirgenesiniz.

205. Rabb'ini sabah a§am igin, igin, al-
gak sesle, yalvanp yakararak ve korkarak
zikret ve sakrn, gafillerden olma!

206. $üphesiz Rabb'in katrndakiler (yüce
melekler), O'na tiapmakta büyüklük tasla-
mazlar; Onu tesbih (tenzih) ederlerveyal-
nrz Ona secde ederler.

(199) Riväyet olunuyor ki, Cebräil bu äyeti Peygam-
bedimize (S.) getirince, Peygamber'imiz, bunun
agrklamasrnr sormus ve Cebräil de, Allah'tan (C.)
aldr§r agklamayr Peygambe/imize goyle aktarmrg-
tr: "Ey Muhammed! Rabb'in, sana gunlan emredi-
yor: Seninle ilgisini kesenle sen ilgi kuracaksrn; seni

yardrmdan mahrum buakana sen, elinden gelen iyi-
li§i yapacaksn; sana zulmedeni sen affedeceksin."

Riväyet olunuyor ki, Cafer eF Saadrk (R.) $iyle de-
mi$ir:'Allah (C.), bu äyet ile Peygambeiimize (S.)
mekärim-i ahlak (ahlakifaziletleri) emir buyurmug-
tur."

(2(X)) Riväyet olunuyor ki, bundan önceki äyet näzil
olunca, Peygambe/imiz (S.):'Ya Rabb'i, öfke var-
ken ben bunu nasrl bagarabilirim?" dedi. igte bunun
üzerine de bu äyet näzil oldu.

(204) Bu äyetin zahiri, namazda olsun, namazrn dr-
grnda olsun, Ku/an okunurken onu dinlemenin faa
oldu§unu gösterir.

Bir gönige göre, Ku/an äyetled näzil oldu§unda
Peygambe/imiz (S.) onlan size okurken siz dinle-
yin, demektir.

Riväyet olunyor ki, önceleri Müslüm-an'lar namaz-
da birbirledyle selamlagyorlardr; sonra näil olan
bu äyetle, cemaatin susup imamrn okumaslnr din-
lemeleri emrcdildi. lbni Abbas'tan gelen bir riväyete
göre, önceleri Peygambe/imiz (S.) faz namazlar-
da Ku/an okurken, cemaat de, arkasndan okuyor-
lardr. igte bunun üzerine bu äyet näzil oldu.

Cemaatle krhnan namazlarda cemaatin Fatiha
okuyup okumamasr konusunda Mezhep imamla-
n, farkl görügler savunmuglardrr. Bazlanna göre,
sesli okunan namazlarda da, sessiz namazlarda
da cemaat, Fatiha okumak zorundadrr. Bazllanna
göre ise, her ikisinde de cemaat, Fatiha okumaz.
Bazrlanna gore ise, sesli okunan namazlada ce-
maat, okumaz; imamrn okumasrnr dinler; sessiz
okunan namazlarda ise cemaat de, Fatiha okumak
zorundadrr. Tercihe gayan olan gönig de budur.
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ENFAL sOnesi: e
Enfäl süresi 75 äyettir; Medine'de näzil olan
sürelerin ügüncüsü olarak näzil olmugtur. Enfä|, sa-
vas ganimetleri demektir. Sürenin birinci äyetinde
savas ganimetlerinin hükmü anlatildr§r igin süreye
bu isim verilmigir.

a isrr[ i r- LAr-r i n nnn uAru i n nnnilu

1. Ey Muhammed! Sana savag ganimet-
lerini (taksimini) soruyorlar; de ki: '§a-
vag ganimetlerin (taksimi) Allah'a ve bu
Elgisi'ne äittir. Oyleyse e§er (gergekten)
iman etmig kimseler iseniz, (aynl§a düg-
mek konusunda) Allah'tan kokun; arantzt
düzeltin ve Allah ile Elgisi'ne itaat edinl"

2. Gergekten iman etmig olanlar o kimse-
lerdir ki, Allah'rn adr anrhnca, kalplerititrer;
onlara Allah'rn äyetleri okundu§u zaman
da bu, onlann imanrnr arttrnr ve onlar yal-
nrz Rabb'lerine tevekkül ederler.

Cüz:9

3. Onlar o kimselerdir ki, namazr dosdo§-
ru k larlar ve kendilerine verdi§imiz rzklar-
dan Allah yolunda harcarlar.

4. igte gergek iman etmig olanlar ancak
bunlardrr. Onlar igin Rabb'leri katrnda (fa-
zilette, cennette yüksek dereceler), ba§q-
lanma ve bol nzrk vardrr.

5. Bu (bazr Müslüman'lann hognutsuzlu-

§una ra§men savas ganimetlerinin taksi-
minin Allah tarafrndan sana verilmesi ) da,
Müslüman'lardan bir grup hig güphesiz
isteksiz iken, Rabb'inin seni (Bedir sava-
g igin) evinden hak u§runa grkarmasrna
benzer.

6. Onlar (dünya mahnr savaga tercih
edenler), hak oryata grktrktan (Peygam-
ber, zater müjdeledikten) sonra bile sanki
göz göre, göre ölüme sünikleniyorlarmrg
gibi savag konusunda seninle tartrgryorlar.

7. Hem de, o zaman Allah, o ikitakrmdan
(Ebu Süfyan kervanr ile Kureyg ordusun-
dan) birinin mutlaka sizin olaca§rnr size
söz veriyordu. Siz ise, (silah ve sayrca)
kuwetsiz olan tiakmrn sizin olmasrnr isti-
yordunuz. Allah da, kelimeleriyle (islam'rn
üstün gelece§ini bildiren vahiy ile veya
yardrm igin meleklere verdi§i emirlerle Ku-
reyg ordusunu ma§lup ederek) hakkr yeri-
ne getirmekve käfirlerin arkasrnr (kökünü)
kesmek diliyordu.

8. Bu (Peygamberin güglü takmla sava,g-
mayr segmesi), günahldrlar istemese de,
hakkr yerine getirmek ve bätrh ortadan
kaldrrmak igindi.

(1) Riväyet olunuyor ki, Müslümnalar arastnda, Be-
dir savagr ganimetlerinin taksimi konusunda, bilfiil
savasan gengler ile sancaklarrn yantnda duran ya§-
ilara ve reislere taksimin esit mi, farkh mr yaplma-
sr ve taksimi yapacak kimsenin Mühäcirlerden mi,
yoksa Ensa/dan mr olmasr konusanda ihtilaf gktt
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ve bu sorunun halli igin Peygambeiimize (S.) bag-
vurdular. iEe bunun üzerine bu äyet näil oldu ve
Peygamber'imiz (S.) ganimetleri onlar arasnda egit
olarak tiaksim buyurdu.

(5) Riväyete gore, bir Kureyg kervanr §am'dan
geliyordu. Kervanda gok miktarda ticaret mah var-
dr. Aralannda Ebu süfyan, Amr bin Ä.s ve Amr bin
Higam'rn da bulunduklan 40 stivari de kervanda
bulunuyordu. Peygambe/imiz (S.), bu kervanr ha-
ber aldr ve bunu Müslüman'lara anlath. Nihäyet
islam ordusu, bu kervanr yakalamak igin yola gkrn-
ca, bu haber Mekke'ye ulagr. Bunun üzerine Ebu
Cehil, lG'be damrna gkrp halkr kervanr kurtarmaya
ga$rdr ve: "E§er Muhammed, kervanr ele gegidr-
se, ondan sonra illah olamazsrnd'dedi. Sonra Ebu
Cehil, seferberlik halinde Mekke'lilerle yola grKr.
Yolda, kervanrn sahil yolunu tutiarak kuftuldu§u
haberi kendisine gelince, arük bu sefere gerek kaF
madr§r ifade edilip Mekke'ye dönmek önerildiyse
de, Ebu Cehil, kit putuna yemin ederek muüaka
Bedi/e vanp orada develer keseceklerini, §Arap'lar
igeceklerini, galgr galdrnp cariyeler oynataca§rnl,
Muhammed'in, kervanlanna zarar veremedi§ini,

§eyini ona srfttr§rnr Arap'lara göstereceüini soyle-
di. Ve Ebu Cehil, Bedir savagrnda bunun bedelini
70 ölü ve 70 esir ile ödedi.
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9. Hani o zaman (Bedir savaSrnda) siz,
Rabb'inizden yardrm diliyordunuz; bunun
üzerine O, sizin yakansrnrzr goyle kabul
buyurmugu: "§üphesiz Ben size ardl ar-
drna binlerce melekle yardrm edece§iml"

10. Allah bunu (meleklerin yardrmrnr)
da, ancak bir müjde (iEfriyardtm müjde-
si) ve kalpleriniz (zater V,azrrnaea§tntza)
mutmain olsun diye yapll. Zaten yadlm
ancak Allah katrndadrr. Qünkü güphesiz
Allah Azi'z'dir (yegäne galiptir), Hakim'dir
(her iginde hikmet vardrr).

11. Hani o zaman Rabb'inizden bir gü-
ven olmak üzere sizi uyku bünimügtü.
Hem de, Rabb'iniz, sizi (abdestsizlik hal-
lerinden) temizlemek, §eytantn (siz hak
üzere olsaydrnrz, mügrikler, subaqlnda,
siz ise, aMestsiz ve susuz V,almazdtntz,
geklindeki) vesvese pisli§ini sizden gider-
mek, kalplerinizi (Allah'ln lütfuna, umuda)
ba§lamak ve ayaklannzl onunla sabit
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krlmak (kumsal topragrn ya§murla sertle-
gip ayaklannrzn kayrnamasrnr sa§lamak,
yahut sava$a sebatrnrzr sa§lamak) igin

üzerinize gökten su indirmigti (ya§mur
ya§drrmqtr).

12. O zaman Rabb'in (imdada gelen)
meleklere göyle vahyetmigti: "§üphesiz
Ben, sizinle beraberim. Haydi, iman et-
mig olanlara (onlann ruhaniyetledne zater
müidesiyle, mü'minleri dügmanlanna gok
göstermekle, dügmanlartyla savagmakla)
sebat verin. Ben, o l«äfirlerin yürekledne
korku salaca§rm. Haydi, vurun onlann
boyunlarrna; vurun onlann parmaklanna
(parmak uglanna)!"

13. igte bu (buyruk), onlann gergekten
Allah'a ve Elgisi'ne kaqt gelmelerindendi.
Her kim de, Allah'a ve Elgisi'ne kargt ge-

lecek olursa, bilsin ki, Allah'tn cezast ger-
gekten gok getindir.

14. igte size! Haydi, (dünyada ) bu azabr
tadrn. §üphesiz (öbür dünyada) käfirler
igin cehennem ateginin azabt davardtr.

15. Ey (Ievhid imant ile) iman etmig olan-
lar! O küfre saplanmtg olanlarla topluca
kaqrlagtr§rn.z zaman sakln, onlara arka-
nrzrdönmeyin!

16. Her kim, böyle bir günde - tekrar sa-
vaEmak üzere geri gekilmek, ya da ge-
rideki bir birli§e katrlmak dügüncesi ol-
madan- onlara akastnl dönecek olursa,
igte o, gergekten Allah'tn büyük öfkesine
(gazabrna) u§rarve onun varaca§l yerce-
hennemdir. Onun en son varaca§t bu yer
de ne kötüdür!

(9) Riväyet olunuyor ki, Bedi/de savag baglamadan
önce Peygambedimiz (S.), mügrik ordusuna bir göz

gezdidi; bakti ki, 1000 kigilik bir ordu; sonra 310

kigi olan Ashab'rna bakt; sonra da Kble'ye dönüp

erurAlsÜnesi 
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ellerini kaldrrarak goyle dua etti: 'Allah'rm, bana
vaatetti§in zaferi biran önoe gergeklegtirl Allah'tm,
e§er bu mü'min toplulu§u heläk edecek olursan,
yeryüzünde, girk kogmadan Sana ibadet edecek
kimse kalmaz!"

(10) Meleklerin yardrmr, mü'min mücahiüerin ya-

nrnda bilfiil savasa katrlmalarryla tefsir edildi§i gibi,

mü'minlerin, ilähi inäyete güvenmelerini sa§lamak,
ruhlannr güglendirmek ve bedeni kuwetlerini de
ola§anüstü bir seviyeye Ekarmakla da tefsir edil-
mistir. Bu äyetin zahirinden de, ikinci gönigün terci-
he gayan oldu§u anlagtlmaktadtr.

(12) Riväyete göre, Bediide Müslüman'lar, gtplak

bir kum tepesine inmiglerdi. Bundan dolay yürür-
ken ayaklar kuma batryordu ve su da yoktu. Ay-
nca, onlar orada uyuyuna Mz kimseler ihtiläm
olmustu. Mügrikler ise, önce gelip Bedi/dekisuya
häkim olmuglardr. lste bu sartlar alünda geytan ruh-
lu bazr casuslar, Müslüman'lara goyle propagan-

da yapryorlardr: §iz Muhammed'in Ashab't, hak
üzere oldu§unuzu iddia ediyorsunuz, oysaki gimdi

apdesbiz ve cünüp olarak namaz klmak zorunda
kalacaksrnz ve gok da susamtsstntz. E§er siz hak
üzere olsaydrnz, bu adamlar, suya häkim olamaz-
lardr. §imdi onlar, susuzluktan kuwetten dügmenizi
bekliyorlar; o zaman size kaq harekete gegecekler

ve dilediklerini öldürecekler; dilediklerini de sürüp
Mekke'ye götürecekler."Bazt Müslüman'lar da, bu
propagandadan olumsuz yönde etkilenmiglerdi.
igte o zaman iEni inayet erigti ve ya§mur ya§dr.

Gece ya§an ya§murdan oradaki dere, trmak olup
tagtr. Böylece Müslüman'lar, guslettiler; aptes aF

drlar; hay,anlarrnt suvardtlar. Ya§murdan, sava§
alanrndaki kumlar da sertlesti ve yürürken ayaklar
batmayacak hale geldi. igb $ylece Müslüman'la-
nn kaygrsr, üzüntüsü äil olup gönüller sevingle doF
du ve kalpler gü9 buldu.
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17. igte bundan dolayr (Bedir savagrnda)
onlan siz öldürmedini z; ancak onlan Allah
öldürdü. Ey Muhammed! Attr§rn zaman
da sen atmadrn; ancak Allah attr. Bir de,
mü'minleri (zater, bol ganimet, äyetlerini
göstermekle) srnamak igin bunu yaptr.

Qünkü güphesiz Allah Semfdir (her geyi
pekiyi igitendir), Alim'dir (her geyi pekiyi
bilendir).

18. igte size igin gerge§i! (Onlan ancakAl-
lah öldürdü; sen atiarken de ancak Allah
attr; zafer, bol ganimet ve äyetlerini gös-
termekle sizi srnamak igin bunlan yaptr.)
Bir de, güphesiz Allah, käfirlerin ger pla-
nrnr boga glkarmaktadrr (Bunu da göster-
mek igin bunlan yaptr).

19. Ey Gfirler! E§er siz fetih (gatibiyet) is-
tiyorsanrz, igte size fetih geldi (! ) ; eöer
siz bundan (küfürden, savagtan) vazgege-
cek olursanrz, igte bu sizin igin hayrrhdrr;
yok e§er savasa dönecek olursanrz, Biz
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de (yardrma) döneriz. Sizin toplulu§unuz
ne kadar gok olursa olsun, o da, size asla
yarar sa§lamayacaktr. hten Allah kesin-
likle mü'minlerle beraberdir.

(Di§er bir görüge göre, bu äyetteki hitap,
mü'minleredir. Yani: Ey Mü'minler! E§er
siz fetih (galibiyet) istiyorsanrz, igte size
fetih geldi; e§er siz, savasa katllma gev-
gekli§inden, Peygambe/in karanna mu-
halefetten v€zgegerseniz, bu sizin igin ha-
yrh olandrr; yok e§er o gevgekli§inize ve
muhalefetinize dönerseniz, Biz de, düg-
manlannrzr size kargl krgkrtlnz. Allah'rn
yardrmr olmadan sizin goklu§unuz da size
asla yarar sa§lamayacaktr r.)

2O.Ey iman etmig olanlarlAllah'ave Onun
Elgisi'ne itaat edin ve siz (Ku/an'1, ö§ütle-
ri) igitip dururken ondan (Peygamber'den,
cihattan) yüz gevirmeyin.

21. Sakrn, (käfirler, münafrklar gibi) igit-
medikleri halde: "igittiK' diyenler gibi de
olmayrn!

22. Do§rusu Allah katrnda, yeryüzünde
hareket eden canhlann en kötüsü akhnr
kullanmayan o (hak) sa§rrlarr ve dilsizle-
ridir.

23. E§er Allah onlarda bir hayrr (iradesi)
oldu§unu bilseydi (görseydi), elbette on-
lara igittirirdi. E§er (onlarda hayrr iradesini
görmeden) onlara igittirseydi bile, onlar
mutlaka yüz gevirerek arkalannl dönerler-
di.

24.Ey (Tevhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Sizi, size hayat verecek olan geylere
(hakikatlere) ga§rrdr§r zaman Allah'a ve
Elgisi'ne uyun. Hem de, bilin ki, Allah
gergekten kigi ile kalbi arasrna girer (ona
gahdamarrndan daha yaklndrr. Kiginin,
kendisinin bile belki bilmedi§i kalbindeki
srrlanna väkrftrr. Allah, ölüm veya bagka

erurfusünesi
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bir engel aruya koymadan kigi, kalbini
anndrrmahdrr. Kisinin saadeti de, bed-
bahtl§r da, srrf kendi iste§iyle, iradesiyle
de§il, ancak onun iste§ive iradesi üzerine
Allah'rn yaratmastyla olur) ve siz mutlaka
Onun huzuruna sevkedilip toplanacaksl-
mz.

25. Aynca, öyle bir fitneden (iginizde gü-
nahlann iglenmesine, haksrzlklann yaptl-
masrna kargr kaytsrz kalmak, dinin emir-
lerini bildirmekte ikiyüzlü davranmak, hak
üzerindeki ittifak bozmak, dinde olmayan
icatlar ve cihatta gevgeklik gibi sorunlar-
dan) sakrnrn ki, o, yalntz zulmedenlere
(igleyenlere) dokunmakla kalmayacakttr.
Hem de, bilin ki, AIlah'tn azabt gergekten
pek getindir.

(17) Riväyet göre, Bedir mücahitleri muzaffer ola-
rak ganimetlerle. sava$an dönünce, bazlan övün-
meye bagladr. lgte bunun üzerine bu äyet näzil
oldu. Yani Allah'rn inäyeti olmasaydt, siz bu zaferi
?,azanamazdntz.

Bir riväyete göre, Bedir savagt nda Peygambe/imiz
(S.) bir avug toprak almtg ve: "Hey yüzleri kara ola-
srca!.." diyerek dügmana do§ru atmtg ve o anda
mügrikler gözlerini ovu$urmaya baqlamtglar. l$e
äyetteki atmak, budur.

Di§er bir riväyete göre ise, äyetteki atmak, Pey-
gambeiimizin (S.) ve Ashab'tn Bedir savagtnda ok
atmalandtr.
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26. Hem de, hatrrlayln ki, bir zamanlar siz
(Mühäcir Müslüman'lar) saytca az idiniz;
yeryüzünde (Mekke'de) zaytf olarak tranl-

nryordunuz; insanlann (Kureyg mügrikleri-
nin) sizi garpmalanndan korkuyordunuz.
Derken, Allah size (Medine'de) yer, yurt
verdi; (Bedir savagrnda ) yardtmt ile sizi
destekledive size temiz, hog rtztklarverdi.
Umulur ki, gükredersiniz.

(Yahut siz Arap'lar hattrlaytn ki, bir za-
manlar siz sayrca az idtniz; yeryüzünde
Fars'lar ve Rum'larca zaytf olarak tiant-

nryordunuz; Fars'lann ve Rum'hrtn sizi
kagrnp köle edinmelerinden korkuyordu-
nuz. Derken, Allah, lslam sayesinde size
güvenli yurt verdi; yardrmtyla sizi destek-
ledi...)

27.Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Allah'a, Elgisi'ne ve emanetlerinize
bile bile ihanet etmeyin (Yahut Allah'a ve
Elgisi'ne bile, bile ihanet etmeyin; yoksa
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kendi emanetlerinize ihanet etmig olursu-
nuz).

28. §unu da bilin ki, mallannrz ve gocukla-
nnrz ancak imtihan igindir (yahut günaha
dügmenize sebep olmaktadrr) ve güphe-
siz pek büyük mül«äfat yalntz Allah katrn-
dadrr.

29.Ey fievhid imanl ile )iman etmig olan-
lar! E§er siz Allah'tan (Allah'rn buyruklarrnl
ve yasaklannr ihläl etmekten) saknacak
olurcanrz, O, size dogruyu yanhgan ayrt
etme anlaylgrnl (iki cihanda sorunlardan,
güphelerden kurtulug garesini, hakh ol-
du§unuzu, gan gerefinizi gösteren zaten)
verir; kötülüklerinizi (kusurlannrzr) örter ve
sizi ba§rglar.Talen pek büyük lütuf sahibi
ancak Allah'trr.

30. Bir zaman da onlar (Mekke Gfirleri),
seni ba§laytp hapsetmek veya öldürmek
veyahut (yurdun Mekke'den) gtkarmak
igin sana tuzak kuruyorlardr. Onlar tuzak
kurarlarken; Allah da tuzak kuruyordu (on-
lann tuza§rnr boga grkarryordu). Zaten AF
lah tuzak (plan) kuranlann en hayrrltsrdlr.

31. Onlara äyetlerimiz okundu§u zaman
da, dediler ki:'Tamam, igittik. E§er ister-
sek, kesinlikle biz de bunun gibisinisöyle-
iz. Bu, eskilerin masallanndan bagka bir
gey de§ildir."

32. Bir zaman da onlar göyle demiglerdi:
'Allah'rm, e§er Senin katrndan gelen hak,
bu (Ku/an) ise, hemen Sen bizim üzerimi-
ze göken tas yaödrr; yadabtze pek acrkh
bir azap getir!"

33. Oysaki sen onlann arasrnda bulun-
dukga Allah onlara azap edecek de§ildir;
e§er onlar ba§lglanma dilerlerse, yine de
Allah onlara azap edecek de§ildir.(Belki
ba§rglanma dilerler diye onlara mühlet
veriri. Yahut iglerindeki mü'minler veyaut
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kendileri tiavaf srrasrnda ba§lglanma dile-
dikge de Allah onlara azap edecek de§il-
dir.)

(27) Riväyet olundu§una göre, Medine'deki Yahu-
di'lerden Kurayza O§ullar, Peygamber'imizle (S.)
yaptrklan antlagmay Hendek savagr srrasrnda boz-
dularve mügrik ordusuna yardlm ettiler. Bu yüzden
Müslüman'lar, gok zor günler yagadrlar. Nihäyet
mügrik ordusu gekilip gittikten sonra artk bu hain-
lerin icabrna bakmak gerekiyordu. ige bunun igin
Peygambe/imiz(S.), Kurapa O§ullan kalelerini
kusatü ve onlan 21 gün kugatma altrnda tuttu. So-
nunda Peygambe/imize yeni bir bang antlagmasr
teklif ettiler. Peygambefimiz de, dünistlü§ü, fazileti,
herkesge müsellem olan Sa'd bin Muaz'rn (R.) ha-
kemli§ini onlara teklif etti. Onlar da, mallan ve ailesi
o Yahudi'lerin yanrnda bulunan Ebu Lübabe adrn-
daki Sahabiyi ga§rrrp ona danqtrlar. Ebu Lübabe,
eliyle bo§azrnr isaret etti. Yani 'Sa'd bin Muaz'rn ha-
kemli§i sizin bo§azlanmanrzdr/' demek istedi. ige
bunun üzerine bu äyet indi. Ebu Lübabe, yaptr§rna
gok pigman oldu ve Peygambe/imizin Mescidinde
kendini bir dire§e ba§layp tövbesi kabul oluncaya
kadar bir sey yemeyec€§ini ve iqmeyece§ini söy-
ledi. Yedi gün sonra da baygrn dügü ve nihäyet
näzilolan äyetle tövbesinin kabuloldu§u bildirildi. O
da, tövbesinin tiamam olmasr igin kavminin yantn-
dan hicret edece§ini ve mahnrn tiamamtnt sadaka
verece§ini Peygambeiimize azelli. Ancak Pey-
gambe/imiz, mahnrn ügte birini sadaka vermesinin
yeterli olaca§rnr buyurdu.

(30) Riväyet olunuyor ki, Mekke mr§dkleri, Medine'li
bazr insanlann Müslüman olup Peygambefimize
biat ettiklerini duyunca, pani§e kaprldrlar ve topla-
nrp durumu gönigmeye bagladrlar. Bu gönigme sr-
rasrnda Peygambeiimizin ba§lanrp hapsedilmesi,
bir deveye bindirilip uzaklara sürülmesi gibi öneriler
ileri sünildüyse de, bu öneriler kabul görmedi ve
Ebu Cehil'in önerisi kabul edildi. Buna göre, her
kabileden bir geng segilip hepsi birden Peygam-
bel,id/n canrna kryacaklar. Böylece Hägim O§ul-
lan, krsas de§il, diyete raztolmakzorunda kalacak.
Peygambe/imiz, bunu haber aldr ve Hz. Ali'yi ya-
ta§rnda yatnp hicret etmek üzere gizlice evinden
aynldr.
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34. Onlar, (Mekke käfirleri, iddialanntn
aksine) Mescid-i Haram'tn mütevellile-
ri olmadrklan halde (mü'minleri) ondan
men'edip dururken (hicret zorunda btra-
kken, Hudeybiyye yhnda onlara engel
olurken) Allah, onlara ne diye azap el-
meyecek! Onun mütevellileri takvä sahip-
lerinden bagkast de§ildir. Ancak onlann
gogu da bunu bilmezler.

3.5. Onlann (mügriklerin) Mescid-i Haram
yanrndaki namazlan da rshkgalmaktan ve
el grrpmaktan (alktglamaktan) ibaret idi.

igte inkännrzdan dolayr (Bedir savagtnda,
ährrette) tadrn gu azabil

36. Gergekten o küfre saplanmtg olan-
lar, (insanlan) Allah yolundan altkoymak
igin mallarrnr harcryorlar. Bundan sonra
da (bu yolda) mallannt harcayacaklardtr.
Sonra o harcadtklan kendileri igin ig aclst
olacak; sonunda onlar ma§lup olacaklar-
drr. O küfre sapllnmrg olanlar, cehenneme

Cüz:9

de sünlleceklerdir.

37. Allah, pisi temizden (l«äfiri mü'minden)
ayrrmak ve pisi birbirinin üstüne yr§tp da,
hepsini topladrktan sonra hepsini cehen-
neme sürmek igin böyle yapar. igte onlar
hüsrana u§rayanlann ta kendileridir.

38. Ey Muhammed! O ktifre saplanmq
olanlara de ki; eöer (islam'a girerek sana
dügmanhk yapmaktan) vazgegecek olur-
larsa, gegmigteki günahlan ba§tglana-
cakilr; yok e§er yine (eski yaptklanna)
dönecek olurlarsa, bilsinler ki, daha ön-
ceki ümmetler igin sünnetimiz (de§igmez
yasamrz) uygulanmrgtrr (Onlar da aynr

sonucu beklesinler).

39. Fitne (girk) ortadan kalkncaya ve din
tamamen yalnrz Allah'rn oluncaya de§in
onlarla savasmaya devam edin. Bundan
sonra e§er (küfürden) vazgegecek olurlar-
sa, bilin ki, güphesiz Allah, onlartn yapük-
larrnr tamam ryla görmektedir.

40. E§er yine de (imandan) yüz gevirecek
olurlarsa, artrk bilin ki, Allah gergekten si-
zin Mevla'nrzdrr (yardrmcrntz, mütevel-
linizdir). O, ne güze! Mevlä ve ne güzel
yardrmcrdrr!

(35) Riwäyet olunuyor ki, Mekke mügrikleri, gece-

leri kadrn erkek tG'be'yi gnlgtplak tavaf ediyorlardt;
bu srada parmaklannt biöirine gegirip onlarla sltk
galyorlardr ve el guprp alkqlama yaptyorlardt.

Bir riväyet göre, Peygambedimiz (S.), Kä'be'de na-
maz krlmakistedi§i zaman, mügrikler, onun okuma-
srna engel olmak igin bunu yaptyorlardt ve kendi-
lerinin de namaz kldrklartnt göstermek istiyorlardt.

(36) Riväyet olunuyor ki, bu äyet, Bedir savagtnda
mügrik ordusunu yediren 12 Kureyg zengini hakkn-
da näzil olmugtur. Bunlann her biri, her gün igin 10

deve kesiyordu.

Bir gönige göre de bu äyet, Ebu Süfyan hakknda
näzil olmugtur. Nitekim Ebu Sütyan, Uhud sava,gt

erurfusünesi
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igin gönüllü olarak orduya katrlan Arap'lar drgnda
2 bin askeri de ücretle tutmugu ve onlara 40 ukrye
(bir ukrye=1300 gr.) gümüg harcamrgtr.

Bir di§er gönige göre äyet, o kervan mallannrn
sahipleri hakkrnda näzil olmugur. Nitekim Kureyg
ordusu Bedir sava,grnda o a§rr yenilgiyi alnca, bu
savasa sebep olan Ebu Süfyan kervanrnln malla-
nnrn sahiplerine denilmisti ki: "Muhammed'den in-
tikam almak igin hazrlanacak bir sefere siz de bu
kervanrn mallanyla yardrm edin." Ve onlar da, bunu
yapmqlardr.

Ayetlerin nüzül sebebi hakknda böyle degigik
riväyeüerin oldu§u yerlerde tercihe gayan olan
gönig, bunlann ve benzerlerinin hepsini kapsayan
göni$ür.
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41. §unu da kesin olarak bilin ki, savag ga-
nimeti olarak bir geyi alacak olursantz, i$te
onun begte biri mutlaka Allah'rn, Elgisi'nin,
onun yaknlanntn, öksüzlerin, yoksullann
ve yolda kalmrglanndrr. Eüer siz Allah'a
ve hak ile bätlhn birbirinden ayrrldl§r, o iki
ordunun kargrlagtr§r Bedir (savagr) günü
kulumuza (Muhammed'e) indirdiklerimize
(äyetlere, meleklere, yardtma) iman edi-
yorsanrz (, bunu böyle bilin). Zaten Allah
her geye Kaadirdir.

42. Hani siz (Bedir sava§l baglamadan
önce) o vadinin (Medine'ye) yakrn olan
yamacrnda idiniz; onlar da uzak yama-
crnda idiler. O kervan (Ebu Süfyan kerva-
nr) da sizden daha aga§rda idi. E§er siz
(savag igin) randevulagmrg da olsaydrnrz
(onlardan gekindi§iniz igin ve zafer umu-
dunuz olmadr§r igin) kargrlagma yeri ve
zamanr hakklnda mutlaka gönig aynh§r-
na dügerdiniz. Ancak Allah karalagtrnlmrg
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zaferi gergeklegtirmek istiyordu ki, heläk
olan, apagrk bir delil ile (ilähi'yardrm ile)

heläk olsun ve hayatta kalan da apagtk bir
delil ile yasasrn. Hem de, günkü Allah hig
kugkusuz Semidir (her geyi pekiyi igiten-

dir), Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

rt8. Hani o zaman Allah, dügünde onla-
n sana az gosteriyordu (ki, sen, dügünü
Ashab'rna anlatasln ve onlar da cesaret
bulsunlar). Zalen e§er onlan gok göster-
seydi (ve sen de dügünü Ashab'tna anlat-
saydrn), mutlaka gekinir ve savag konu-

sunda tartrgmaya girerdiniz. Ancak Allah
sizi bundan selamete gkardt. Qünkü Al-
lah gergekten kalplerde olant tamamryla
bilendir.

44. Hani o zaman onlarla kargtlagtt§lnlz-
da da Allah (moralinizi yükseltmek igin)

onlarr gözlerinize azgösteriyordu; (onlann
pervasrzca size saldtrmahnnt sa§lamak
igin de) sizi de onlann gözlerinde azal|u-
yordu. Qünkü Allah kararlagttnlmtg olan
bir igi (zaferi) gergeklegtirecekt. Bütn igler

de yalnz Allah'a döndürülür.

45.Ey (l'evhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Bir dügman toplulu§uyla kaqtlagtt§t-
ntzzaman,artrk sebat edin ve Allah't gok-

ga zikredin ki, saadete eresiniz.
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Ebu Hanife'ye göre, Peygambeiimizin (S.) vefatry-
la, onun hissesi ile yaknlanntn hissesi kalkmq ve o
bege birin tamamt, geri kalan üg stnfa verilir.

imam MäliKten gelen bir riväyete göre, Peygam-
beiimizin vefiatrndan sonra onun hissesi ile ya-

krnlarrnrn hissesinin harcama yetkisi, islam devlet
reisinindir.

Peygambeiimizin (S.) yaknlan da, Hägim O§ullart
ile Muttalib O§ullarrdrr. Nitekim riväyet olunuyor ki,

Peygamber'imizin uygulamast da boyle olmugtur.
Bunun üzerine Hz. Osman ile Cübeyr bin Muftm
(R.), Peygambedimize dediler ki:

"Evet, Hägim O§ullarr, senin kardeglerindir; Allah,
seni onlardan gönderdi§i igin, biz onlann faziletini
inl«är edemeyiz; ancak Muttalib O§ullanndan olan
kardeglerimize ne diye verdin de, sana olan akra-
bahk bakrmrndan onlarla aynt detecede oldu§umuz
halde bize vermedin?"

Peygambe/imiz de cevap olarak "Muttalib O§ulla-
rr, ne Cähili1rye devrinde, ne de islam geldikten son-
ra bizden hig ayrrlmadtla/'buyurdu ve parmaklannt

biöiriyle keneüeyerek bu kopmaz bidi§e igaret etti.

Bir göüge göre, Peygambeiimizin yaktnlanna veri-
len pay, trpkr yolda kalmrglarrn pay gibi, yalntz on-
lann yoksullanna verilir.

Bir gönige göre de, begte bir hissenin tamamt, Pey-
gambeiimizin yaktnlanna verilir.

Bir bagka görüge göre ise, öksüzlerden, yoksullar-

dan ve yolda kalmtglardan kast edilen de, Peygam-
berin yäkrnlarrndan olanlardrr. Ayetteki atrf (yakn-
lardan sonra onlann da zikredilmesi), tahsis igindir.

(41) islam älimlerinin cumhuruna gÖre, burada

Allah'rn zikredilmesi, birgok äyette oldu§u gibi tazim
igindir; burada kastedilen, ganimet mallanntn be$e
birinin, Ondan sonra zikredilen beg srnfia taksim

edilmesidir. Peygambe/imizin (S.) vefatlndan son-

ra ise, onun hissesi, kendisi de hayatlnda yaptlgl

gibi, yine Müslüman'lann yararlna harcanmastdtr'
Nitekim Hz. Ebu Bekir ile Hz. Omer (R.) hilafetlerin-

de de uygulama böyle olmugtur.

Di§er bir görüge göre, o hissenin harcama yetkisi'

islam devlet reisinin olur.

Bir di§er görüge göre, o hisse de, di§er dört snfa
verilir.
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46. Hem de, Allah'ave Elgisi'ne itaat edin
ve birbirinizle gekigmeyin; yoksa yrlarslnlz
da, gücünüz gider. Birde sabredin; günkü
Allah gergekten sabredenlerle beraberdir.

47. Sakrn, o kimseler (Bedir sava§lna ge-
len mügrikler) gibide olmayln ki, gahm sa-
tiarak, gösterig yaparak yurtlarrndan grktr-
lar ve insanlarr Allah yolundan ahkoyarlar.
Allah ise, onlann yaptrklannr gepegevre
kugatmrgilr.

tl8. Hanio zaman o geytan (Kinane kabile-
sinin bagkanr Süraka bin Malik'in temsilci-
sioldu§unu söyleyen seytan ruhlu adam)
da, onlann yaptrklarrnr kendilerine güzel
göstermigve:"Bu gün o lnsanlardan (Müs-
lüman'lardan) size galip gelecek kimseler
yoktur. §üphesiz ben de sizi (aranrzdaki
dügmanlrktan dolayr gekindisiniz Kinane
O§ullarrndan) korurum!" demigti. Sonun-
da iki ordu bibirini gödnce (kaqrkargrya
gelince) o geytan ruhlu adam, iki topusu
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üzerinde geri dönmüg ve demigti ki: "Ke-
sinilikle benim sizinle ilgim yok;günkü ben
gergekten sizin göremediklerinizi görüyo-
ruam. Qünkü ben gergekten Allah'tan (ge-
lecek bir belaya u§ramal<tan) korkanm!"
Talen Allah'rn azabr pek getindir.

49. Hani o zaman münaflklarve kalplerin-
de hastahk bulunanlar sizin hakklnrzda:
"igte bunlan kendi dinleri aldatmrg!" diyor-
lardr. (Bunlar, dinlerisayesinde bu az kuv-
vetle de galip geleceklerinisanmlglar.) Ve
her kim Allah'a tevekkül edecek olursa,
bilsin ki, Allah gergekten Az2'dir (yegäne
galiptir), Hakän'dir (her iginde hikmet var-
dr0.

50. Bir de, ölüm melekleri (Cebräil ile
yardrmcrlan, Bedlr savagrnda öldünJlen)
o l«äfirlerin yüzelerine ve arkalanna vura
vura ve: "Haydin, tadrn, gu yaktcr Cehen-
nem azabrnl!" diyerek canlannr ahrken
onlann halini bir görseydin!

51. igte bu (azap), kendiellerinizle yaptrk-
lannrzdandrr. Zaten Allah, kullanna asla
zulmedici de§ildir.

52. Bunlann durumu, trpkr Firavun'giller ile
onlardan öncekilerin durumu gibidir: On-
lar da Allah'rn äyetlerini inl«är etmiglerdi;
bunun üzerine Allah, günahlarr yüzünden
onlan garpmrgtr. Qünkü Allah gergekten
gok güglüdüri azabt pek getindir.
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53. lgte bu (Mekke l«äfirlerinin cezalandr-
nlmasr) §unun igindir: Allah, bir topluma
verdi§i nimeti, onlar kendi hallerini daha
kötüsüyle de§igtirmedeikge (nimete nan-
körlük etmedikge) de§igtirmez. (Mekke
l«äfirleride, Kä'be sayesinde grivende bu-
lunmalan, ticaret kervanlannrn kazangla-
nyla, di§er kabilelerden daha müreffeh bir
hayat sürmeleri, Arap'lar arasrnda saygtn
bir durumda bulunmalan ve nihäyet en
büyük geref olan Peygambe/in, kendile-
rinden gönderilmig olmasr gibi nimetlere
kargr, küfre saplanmak, insanlan Allah
yolundan afikoymak, mü'minlere kargr
savagarak onlann temiz kanrnr akrtmak,
Allah'rn äyetlerini inl«är etmek ve onlarla
istihza etmek gibi davranrglanyla nankör-
lük ettiler.) Zalen Allah gergekten Semfdir
(her geyi pekiyi igitendir), Alim'dir (her geyi
pekiyi bilandir).

54. Onlann durumu, Firavun'giller ile on-

Cüz: 10

lardan öncekilerin durumu gibidir: Onlar
da, Rabb'lerinin äyetlerini yalan saymt§-
lardU bunun üzerine Biz, onlan (Fira-
vun'gillerden önceki kavimleri) günahlan
yüzünden heläk etmigtik; Firavun'gilleri de
denizde bo§mugtuk. Onlann hepside za-
lim idiler.

55. §üphesiz Allah katrnda, yeryüzünde-
kicanlrlann en kötüsü, o küfre saplanmrg
olanlardrr. Onlar artrk iman etmezler.

56. Onlar (Kurayza Yahudi'leri) öyle kim-
selerdir, sen, kendileriyle antlagma yap-
trktan sonna her defasrnda Allah'tan kork-
madan antlagmay pervasrzca bozarlar
(ve sana kargr savagan mügriklere yardrm
ederler).

57.Ey Muhammed! E§er savagta onlarla
kargrlagrp onlan yenecek olursan, hemen
onlar ile (onlara uygulaca§rn a§rrceza ile)
arkalanndakileride da§il. Umulur ki, onlar
(akalanndakiler), bundan ders aft rlar.

58. E§er (aranrzda anlagma bulunan) bir
toplumun hryanetinden korkacak olursan
(tutum ve davranrglanndan, hryanet ede-
ceklerini anlayacak olursan), sen de (ant-
lagma hükmünün kalktr§rnrn bilinmesin-
de, korkuda) onlarla egit duruma gelmek
üzere (adalet üzere) antlagmay bozdu§u-
nu hemen onlara bildir. Qünkü Allah, hain-
leri hig sevmez.

59. O küfre saplanmrg olanlar, öne gegtik-
lerini (kurtulduklannr) de hig sanmasrnlar.

Qünkü onlar Bizi asla äciz brrakamazlar.

60. Bir de, siz onlara (din dügmanlanna)
kargr gücünüz yetti§i kadar kuwet ve sa-
vag igin ba§lanrp beslenen atlar hazrrlayrn
ki, onunla, Allah'rn dügmanrnr, kendidüg-
manrnrzr, bunlardan bagka sizin bilmeyip
de Allah'rn bildi§i öbür dügmanlan (müna-
frklan, Yahudi'leri, Arap olmayan käfirleri)
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yldrnnrs olasrnrz. ZalenAllah yolunda her
ne harcayacak olursanrz, o, size eksiksiz
ödenecektir ve siz hig hakstzlt§a u§ratrF
mayacaksrnrz.

61. Yine de e§er onlar bang igin e§ilim
gösterecek olurlarsa, sen de hemen bang
igin e§ilim göster ve Allah'a tevekkül et;
günkü gergekten Allah, yegäne Semfdir
(her geyi pekiyi igitendir), Alfm'dir (her geyi
pekiyi bilendir).
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62. Ey Muhammed! E§er onlar, (seninle
bang yapmakla) seni aldatmaya (savaga
hazrrlanmak igin zaman kazanmaya) kal-
krgacak olurlarca, bil ki, Allah sana yeter.
Seni yardrmryla ve mü'minlerle destekle-
yen ancak Allah'trr.

63. O mü'minlerin gönüllerini birlegtiren
de Allah'trr. Sen, yeryüzündeki her geyi
bu u§urda harcamrg olsaydrn, yine de
onlann gönüllerini böyle birbirine rsrndr-
ramazdrn; ancak AIlah onlann gönüllerini
biöirine rsrndrrdr. Qünkü AIlah gergekten
Aaiz'dir (her gügten üstündür), Hakim'dir
(her hükmünde hikmet vardrr).

64. Ey Peygamber! Allah sana da, sana
uyan mü'minleere de yeter.

65. Ey Peygamber! Mü'minleri savasa
tegvik et. E§er sizden sabreden yirmi kigi
bulunacak olursa, o käfirlerden bin kigiye
galip gelir; e§er sizden böyle, yüz kigi bu-
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lunacak olursa, onlar da, o käfirlerden bin
kigiye galip gelir. Qünkü o l«äfirler gergek-
ten bilgisiz bir güruhtur.

66. §imdi ise Allah, sizde zafiyet oldu§u-
nu bildi de, bu yükünüzü hafifletti; artrk
e§er sizden sabreden yüz kigi bulunacak
olursa, Allah'rn izniyle, o käfirlerden ikiyüz
kigiye galip gelir; e§er sizden böyle, bin
kigi bulunacak olursa, onlar da, Allah'rn iz-
niyle, iki bin kigiye galip gelir. Zaten Allah
sabredenlerle beraberdir.

67. Yeryüzünde a§rrr basrncaya (käfirlerin
belini knncaya) kadar, higbir peygam-
berin esirlerinin olmasr yaragmaz. Siz
mü'minler dünya mahnr diliyorsunuz (esir-
lerden fidye almak istiyorsunuz); Allah ise,
sizin igin öbürdünya hayatrnr diliyor. Zaten
Allah Aziz'dir (yegäne galiptir), Hakim'dir
(bütün iglerinde hikmet vardrr).

68. E§er daha önce Allah tarafrndan ya-
zrlmrg (verilmig) bir hüküm (igtihat hata-
srndan dolayr ceza verilmeyece§i, Bedir
mücahitlerin e azap edilmeyece§i, agrkga
yasaklanmamrg bir geyden dolayr ceza
verilmeyece§i, esir fidyesinin ileride heläl
khnaca§r) olmasaydr, (Bedir savagtnda
aldr§rnrz) esirlerden aldr§rnrz fidyeden
dolayr size mutlaka pek büyük bir azap
dokunurdu.

69. igte bundan (helälkrhndr§rndan) dola-
yr ganimet (fidye) olarak aldt§tntz geyleri

heläl hog olarak yeyin ve Allah'tian (Onun
buyruklanna kargr gelmekten) sakntn.

Qünkü Allah, gergekten Öafür'dur (gok

ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir (gok esirgeyici-
dir).

Cüz:10

Peygambe/imizin (S.) apagk mucizelerinden biri-
dir.

(66) Önceleri bir mü'min mücahidin on käfirden
kagmamasr ve onlara kary direnmesi zorunlu idi.
Nitekim Peygamber'imiz (S.), Hz. Hamzayr (R.) 30
kigilik bir stivari birli§i ile göndermig ve onlar, Ebu
Cehil kumandasrndaki 300 süvariyi yenilgiye u§rat-
mqlardr.

Bir görüge göre, önceleri Müslüman'lar sayrca az
iken, bir Müslüman'rn, on käfire karg direnmesi zo-
runlulu§u vardr. Sonra Müslüman'lann says go§a-
hnca, bu a§rr yüklerini hafifleten hüküm indi.

Buradaki zafiyetten murat, bedeni zayifettir. Di§er
bir gönige göre ise, savag taktikleri ve becerisi za-
fiyetidir. Qünkü bu agdan Müslüman'larrn durumu
de§igik idi. Baz mücahit Müslüman'lar, gok üstün
savagglardr; bazlan ise, fazla bagan gösteremi-
yorlardr. Yoksa bu zafiyel, bazlannrn dedi§i gibi
dini zafiyet asla degildi.

Bu äyet, bütin Tefsir älimlerinin ittifakryla ihbar de-

§il, emirdir. Yani her devirde bir mü'min, iki käfire
bedel olmakla yükümlüdür; bunun igin gerekli olan
e§itimi, silahlan, teknolojlyi, üretimi elde etmek,
mü'minin boynunafarzdrr. Ancakga§rmzda bu gö-
rev, daha gok devlet yöneticilerinindir. Ferüer, ce-
maatler ve kurumlar ise, bu hedefi gergeklegtirmek
geyreti iginde olanlan yönetime getirmekle yüküm-
lüdür. Bu gayret iginde olmayan fertler, cemaatler
ve yöneticiler, bu äyetin bildirdiöi mü'min vasfrnr
tasrmamaldadrr.

(67) Riväyete göre, Bedir savagrnda Peygambeii-
mize (S.) 70 esir getidldi. Ashnda gok önce Müs-
lüman oldu§u halde, Peygambe/imiän emriyle
islam'rnr gizleyip Mekke mügriklerinin niyet ve plan-
lannr Peygambe/imize rapor etmek igin Mekke'de
kalan ve Bedir savagrnda da istemeyerek onlann
safrnda savasa kaülmak zorunda kalan, Peygam-
beiimizin (S.) amcas Hz. Abbas ve Akil bin Ebu
Talib de esirler arasrnda bulunuyorlardr. Peygam-
be/imiz, esirler hakkrnda Ashab'tna dantgt. Bazt-
lan, onlardan fidye alnmasrnt, bazlan da öldürüF
melerini önerdiler. Sonunda Peygambe/imiz, As-
hab'rnr muha ryer brrakfi. Onlar da esirlerden fidye
aldrlar. igte bunun üzerine bu äyet näzil oldu.

Bu äyet, bize gösteriyor ki, Peygambe/imiz (S.) bile
iglihadrnda yanrlabilir; ancak o yantlgt, hemen vahiy
ile düzeltilirdi.

ErurAl sünesi

(63) islam'dan önc€ Arap kabileleri arastnda onca
öfke, kin ve intikam hrrst vaken, bu kabileler Müslü-
man oldul«üan sonra Allah'tn (C.) inäyetiyle, islam'rn
bereketiyle bir tek insan gibi oldular. l$e bu da,
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70. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere de
ki:'Allah, kalplerinizde bir hayr (iman ve
ihläs) bilecek (görecek) olursa, sizden
ahnan fidyeden (kurtulmahktan) daha ha-
yrdrsrnr size verecek ve sizi ba§lglayacak.
ZatenAlhh öafüddur (gok ba§rglayrcrdrr),
Rah im'dir (pek esirgeyicidir).

71. E§er onlar (verdikleri sözde) sana hr-
yanet edecek olurlarsa, bil ki, onlar daha
önce (küfre saplanmakla, Allah'rn verdi§i
akh gahgtrrmamakla) Allah'a gergekten
hryanet etmiglerdi. Bunun üzerine (Bedir
savagrnda) Allah onlara kargr sana zafer
bahgetti. ZatenAllah Alim'dir (hergeyi pe-
kiyi bilendir), Hakän'dir(iglerindeki hikmet-
ler srnrrsrzdrr) .

72. §üphesiz o kimseler ki, iman edip de,
hicret ettiler; mallan ve canlan ile Allah yo-
lunda cihat ettiler ve o kimseler ki, (hicret
edenleri) banndlrdrlar ve onlara yardrm
ettiler; igte onlar birbirlerinin velileridir (yar-

2U

drmcrlandrr; mirasta värisleridir). iman et-
mekle beraber hicret etmeyenlere gelince,
onlar hicret edinceye kadar sizin, onlann
veläyetinden (verasetinden) bir hakknrz
yoktur. E§er o hicret etmeyenler, din igin
sizden yardrm isteyecek olurlarsa, sizlerle
antlagmasr olan bir topluma kargr olmak
drgrnda, onlara yardrm etmek boynunuza
borgtur. Talen Allah bütün yaptrklannrzr
pekiyigörendir.

73. O kimsele ki, küfre saplanmrglar, on-
lar da birbirlerinin velileridir (dostlandrr).
E§er siz bunu yapmayacak (bibirinizden
yardrm, miras almayacak, l«äfirlerle ilgi-
nizi kesmeyecek) olursanrz, yeryüzün-
de (Müslüman'larrn güg kaypetmesi ve
l«äfirlerin güg kazanmasryla) büyük bir fit-
ne ve fesat olacak.

74. Yine, o kimseler ki, (tevhid imanl ile)
iman edip de, hicret ettiler; Allah yolunda
cihat ettiler ve o kimseler ki, hicret eden
Müslüman'lan yurtlannda banndrrdrlar ve
onlara yardrmda bulundular, igte gergek
mü'minler onlardrr. Büyük ba§rglanma ve
bol nzrk onlar igindir.

75. O kimseler ki, sonradan iman edip de,
hicret ettiler ve sizinle beraber cihada ka-
tldrlar, igte onlar da sizdendir. Bir de, ülü'l
erham (yakn akrabalar, ya da mirasta
belli bir pay sahibi ve asabe olmayan uzak
akrabalar), Allah'rn Kitabrna göre (hükmü-
ne göre, Ku/an'a göre, Levh-r Mahfüz'a
göre) öncelikle (önceleri gegerli olan
muhäcirler ile Ensar kardegli§inden önce
birbirlerine väris olmak hakkrna sahiptirler.

§üphesiz Allah, her geyi pekiyi bilendir.

eurfusünesi
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TEVBE sÜnesi: g

Bu süre, Ku/an'rn son süresi olarak Medine'de in-
migtir; 't29 äyettir. Sürenin 104. äyetitevbe ile ilgili
oldu§u igin bu adr almrgrr. Sürenin Beräe (ihtar),

Mukagkqe (kovan), Behüs (aragrran), Muhziye
(rezil-nisva eden), Münekkile (cezalandrran), Mü-
demmire (gokerten), Azab gibi baqka isimleri de
vardrr.

Bu sürenin bagrnda Besmele'nin bulunmamasrnrn
sebebi göyle agklanmrgrr: Bu süre, eski antlag-
malara binaen Müslüman'lar ile mügrikler arasrnda
bulunan gtiveni kaldrrmaktadrr; Besmele ise güven
ifade etmektedir. Bu süre, bundan önceki Enfäl
süresinin devamr da olabilir. Onun igin sürenin ba-
gnda Besmele yazlmamqtr.

1. Ey Müslüman'lar! Bu, Allah'a ortak ko-

§anlardan kendileriyle antlasma yapt(r-
nrz kimselere kargrAllah ve Elgisi'nden bir
ihtardrr.

Cüz: 10

daha yeryüzünde güven iginde gezip do-
lagrn. $unu da bilin ki, siz Allah'r äciz br-
rakacak de§ilsiniz. Hem de Allah, käfirleri
mutlaka perisen edecektir.

3. Yine bu, en büyük Hacc gününde
(Bayram gününde , Arefe gününde,
Müslüman'lar ile mügriklerin toplandr§l
bu günde, Müslüman'lar ile Kitap Ehli'nin
bayramrnrn aynr güne rastladr§r bu Bay-
ram gününde, Müslüman'lann aziz, müg-
riklerin de zeliloldu§u bu günde) Allah ve
Elgisi'nden insanlara bir iländtr: Allah ve
Elgisi'nin, mügriklerle olan ( antlagma)
iligkisi kesin olarak sona ermistir. E§er he-
men tövbe edecek olursanrz, igte bu sizin
igin hayrrh olur; yok e§er yüz gevirecek
olursanrz, artrk bilin ki, siz Allah'r äciz brra-
kacak de§ilsiniz. Hem de, o küfre saplan-
mrg olanlara pek acrklr bir azap müjdele.

4. Ancak mügriklerden siz, kendileriyle
antlagma yaptrktan sonra antlagma ge-
reklerinden higbir gey eksik brrakmamrg
olan ve sizin aleyhinizde bagkasrna her
hangi bir yardrmda bulunmamrg olanlar
müstesna; igte onlann antlagmalannr, sü-
resinin sonuna de§in tamamlayrn. Qünkü
Allah tal«äyr gözetenleri gergehen sever.

5. O Haram Aylar ( yeryüzünde gezip do-
lagmalanna izin verilen dört kutlu ay) gr-

krnca, artrk Allah'a ortak koganlan nerede
bulacak olursanrz, orada onlan öldürün;
onlan yakalayrp esir alrn; onlan hapse-
din (Mescid-iharam'dan afukoyun) ve her
gözetleme yerinde oturup onlan bekleyin
(yollannr kesin). Ancak e§er tövbe ede-
cek, namazr dosdo§ru (mügrikler gibi de-

§il, Müslüman'lar gibi) klacak ve zekätr
verecek olurlarsa, artrk onlann yollannr
serbest brrakn. Qünkü Allah, gergekten
öafü/dur (gok ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

rrvee sünesi

2. Ey Mügrikler! Bundan sonra dört ay
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6. Bir de, e§er mügriklerden biri senden
sr§rnma isteyecek olursa, hemen ona
sr§rnma (aman) ver ki, Allah'rn kelamrnr
dinlesin. Sonra onu güvenli olaca§r yere
ulagtrr. igte bu, onlann gergekten bi§isiz
bir güruh olmalanndan dolaydrr.

(1) Müslüman'lar, Mekke'li mügrikler ve di§er müg-
riklerle bir takrm antlagmalar yapmrglardr. Sonra o
mügrikleden Damre O§ullan ile Kinane O§ullan
drgrnda di§erleri antlagmalan bozmuglar; verdik-
leri söze ba§h kalmamrglardr. igte bunun üzerine
Müslüman'lara da, antlagmalannrn hükmünün artk
kalmadr§rnr onlara bildirmeleri emredildi ve o müg-
riklere 4 ay süre verildi ki, istedikleri yere gitsinler.

(5) Haram Aylar, ashnda Cähiliyye döneminde
Arap'lann ittifakryla savasrn yasak sayldr§r Receb,
Zi'llta'de, Zi'l Hicce ve Muhanem aylandu. Ancak
burada kastedilen, ihtar tarihinden itibaren dört
aydrr ki, onlar da §ewal, Zi'l l6'de, Zi'l Hicce ve
Muharrem aylardrr. Qünkü bu aylardan Receb ayr
ile di§erleri kastedildiöi takdirde, anrlan aylardaki
yasa§rn, islam'dan sonra da devam etti§i anlamr
gkar ki, bu do§ru de§ildir.

Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imiz (S.), Hicretin
dokuzuncu yhnda Hacc mevsiminde Hz. Ebu
bekiii (R.) Hacc emiri trayin buyurdu. Sonra bu
süreyi haolara okumak üzere Hz. Ali'yi (R.) kendi
devesine bindirip arkadan gönderdi. Hz. Ali (R.),
Bayramrn birinci günü Akabe Cemresi (Büyük

§eytan Taglamasr) yanrnda ayakta bu sürenin 30
veya 40 äyetini okudu. Sonra dedi ki: "Bana dört
geyi bildirmem emredildi: Bu seneden sonra higbir
mügrik, Beytullah'a yaklagmayacaktr; higbir kimse,
Beytullah'r grplak olarak tavaf etmeyecektir; (l-evhid
imanr ile) mü'min olmayan hig kimse, cennete gir-
meyecektir; antlagmasrna riäyet edenlerin, antlag-
ma süresi tamamlanacaktr.
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7. O (antlasmalanna baöh kalmayan)
mügriklerin Allah katrnda ve Elgisi'nin ya-
nrnda nasrl bir ahdi (antlagmasr) olabilir!
Yalnrz o Mescid-i Haram yanrnda kendi-
leriyle antlasma yaptrklannrz (ve antlag-
malarrna ba§h kalanlar) müstesna; igte
onlar size kargr dürüst davrandrkga siz de
onlara kargr dürüst davranrn. Qünkü Al-
lah, takväyr gözetenleri gergekten sever.

8. Nasrl (onlarla antlasma) olabilir ki, e§er
onlar size kargr galip gelselerdi, hakkrnrz-
da ne bir yemin, (akrabahk), ne de bir
antlasma (do§al hak) gözetirlerdi. Onlar
a§rzlarryla sizi hognut etmeye gahstyor-
lar; oysaki kalpleri a§rzlarrndan gtkant
reddediyor. Zalen onlann go§u yoldan
tamamen grkmrg (fäsrk) kimselerdir.

9. Onlar (käfirler), Allah'rn äyetlerini
(Kur'an'r) az bir bedel (nefislerinin kötü
istekleri) kargrh§rnda sattrlar da, (insan-
lan) Allah yolundan ahkoymaya galtsttlar.
Gergekten onlann iglemekte olduklarr
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§eyler ne kötüdür!

10. Onlar bir mü'min hakklnda ne bir
yemin(,akraballk), ne de bir antlagma
(doöal hak) gözetirler. Hem de igte onlar,
haddi aganlarrn ta kendileridir.

11. Ancak e§er onlar yövbe edecek, na-
mazr dosdo§ru (käfirlerin namazr de§il,
Müslüman'lann namazr gibi) krlacak ve
zekätr verecek olurlarsa, artrk onlar sizin
din kardeglerinizdir. Biz, bilen (anlayan)
bir toplum igin äyetlerimizi de böyle uzun
uzadrya agrk[yoruz.

12. E§er antlagmalanndan sonra yine
yeminlerini bozacak olurlarsa ve dininize
dil uzatacak olurlarsa, artrk siz de (bunu
yapan) küfrün o önderleriyle savagln;
günkü gergekten onlarrn yeminleri olmaz.
Umulur ki, (küfürlerine, yaptrklarrna) son
verirler.

13. Yeminlerini bozmug olan, Allah'rn
Elgisi'ni (vaktiyle) yurdundan (Mekke'den)
grkarmaya karar vermig olan ve size kar-
gr saldrrrya gegen bir güruha kargl savag-
mayacak mrsrnrz? Yoksa onlardan kor-
kuyor musunuz? E§er sizler iman etmig
kimseler iseniz, bilin ki, Allah korkmanrza
daha layrktrr.

(12) Ozellikle küfrün önderlerinin öldürülmesinin
emredilmesi, onlann öldürülmesinin önemini, ya
da onlarrn hayatrnrn asla ba§rglanmamasrnr biF
dirmek igindir. Yahut bu emir, käfirlerin tiamamryla
yok edilmesi demektir.

Qünkü önderlerin öldürülmesi, genellikle di§er in-
sanlarrn öldürülmesinden sonra olur.

(13) Mekke mügrikleri Peygamber'imizle (S.)
antlagma yaptrklarr zaman, Müslüman'lann ve
yeminli müttefiklerinin aleyhinde kimseye yardrm
etmeyeceklerine yemin ettikleri halde Peygam-
ber'imiz ile aralannda antlagma bulunan Huzaa
O§ullan kabilesine kargr Bekir O§ullan kabilesine
yardrm etmiglerdi.

Di§er bir görüge göre ise, bunlar, Peygamber'i-
mizle yaptrklan antlagmayr bozan ve kendisini
Medine'den grkarmaya gahgan Yahudi'lerdir.
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14. Onlarla savasrn ki, Allah, sizin elleri-
nizle onlan azaba u§ratsrn; onlan perigan
etsin; onlara kargr sizi muzaffer klsrn ve
(onlardan zulüm görmüg olan) mü'min bir
toplumun gönüllerine gifa versin.

15. Hem de, o mü'minlerin gönüllerindeki
hrncr (öfkeyi) gidersin ve Allah (o l«äfirler-
den) kimidilerse onun tövbesini kabuleyle-
sin. Zaten Allah Alim'dir (her geyi hakkryla
bilendir), Hakim'dir (her iginde hikmet sa-
hibidir).

16. Yoksa Allah, iginizden cihat edenleri,
Allah'tan, Onun Elgisi'nden ve mü'minler-
den bagkasrnr srrdag edinmeyenlefi (fiili
olarak) bilmeden (oilaya grkarmadan) ken-
di halinize brraklaca§rnrzr mr sandrnrz?
Oysaki Allah, iglediklerinizin hepsinden ha-
berdardrr.

17. Allah'a ortak koganlar, kendi küfürle-
rine kendileri gahit olup dururken, Allah'rn
mescitlerini imar edemezler (bayndrra-
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mazlar). igte onlarrn bütün igleri (ibadetleri)
boga gitmigtir ve onlar sonsuza dek ategte
kalacaklardrr.

18. Allah'rn mescitlerini imar edecek (ba-
ylndrracak) olanlar, an@k, yalntzAllah'a ve
ährret gününe (ondaki bedeni hayata) iman
edenler, namivr dosdo§ru (Müslümanca)
klanlar, zekätr verenler ve Allah'tan bag-
kasrndan korkmayanlardrr. igte onlann
hidäyete erenlerden olmalan umulur.

19. Siz mügrikler, hacrlara su da§tmak ve
Mescid-i Haram'rn bakrm ve onanm igini
yapanlan, yalnrz Allah'a ve ährret gününe
(ondaki bedenihayata) iman edip de, Allah
yolunda cihat eden ile bir mi tutuyorsunuz?
OnlarAllah katrnda birolamazlar. Zaten Al-
lah, zalimler güruhunu hidäyete erdirmez.

20. O kimseler ki, ffevhid imanr ile) iman
edip de, hicret ettiler ve Allah yolunda mal-
lan ve canlan ile cihat ettiler, onlar Allah
kailnda derece (mertebe) itibanyla daha
büyüktürler ve igte onlar, umduklanna
erenlerin ta kendileridir.

(17) Mügrikler, Kä'be'nin etrafrna putlan dikmek ve
onlara tiapmak süretiyle girki nasrl yagadrklannr apa-
grk gösteriken, Mescid-i Haram'r imar eüneleri, bir
gey ilade etmez. Onlar Allah'tan bagkasna tapmak
gibi Beytullah'rn imannr anlamsrz krlan davranrglar
sergilergen, Beytullah'rn iman dedikleri hizmetler,
ashnda Beytullah'rn iman sayrlmaz.

Burada Mescid-i Haram kastedildi§i halde go§ul
kipi ile "mesäcid" (mescitler) denilmesi, Mescid-i
Haram'rn, bütün mescitlerin Kblesi ve merkezi ol-
masrndan dolaydrr. Yahut Mescid-i Haram'ln cihet-
lerinden (yonlerinden) her biri, müstiakil bir mescit
sayldr§r igindir. Di§er mescirler ise böyle degildir.

Qünkü di§er mescitlerde Krble, de§igmez.

Mescitleri imar etmekten maksat, gereken yerlerini
onarmak, süpürmek, temizlemek, sergileri tezyin
etmek, kandiller vs. ile aydrnlatmak, iginde ibadet,
zikir (Ku/an okumak), ilmitedrsat ve benzeri geyler
yapmak ve mescitleri dünya kelamr gibi amao dr-
grndaki geylerden uzak tutmak gibi halledn hepsini
kapsayan genel bir manadrr.
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21. Rabb'leri onlan kendi katrndan bir rah-
met, hognutluk ve cennetlerle müjdeler.
O cennetlerde sürekli olan nimetler onlar
igindir.

22. onlar sonsuza dek o cennetlerde ka-
lacaklardrr. Qünkü güphesiz pek büyük
mükäfat yalnrz Allah katrndadrr.

23.Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Babalaflnrz ve kardegleriniz, küfru
imana tercih edecek olurlarsa, onlan dost-
lar edinmeyin (onlann yüzünden Hicret'ten
geri kalmayrn; sizi imandan ve lslam'dan
ahkoyma telkinlerine kulak asmayrn); siz-
den her kim, onlan kendine dost edinecek
olursa, igte onlar zalimlerin ta kendileridir.

24. Ey Muhammed! De ki: "E§er babala-
nnrz, o§ullannrz, kardegleriniz, egleriniz,
agiretiniz (akrabanrz), kazandr§rnrz mal-
lar, kesada u§ramasrndan korktu§unuz ti-
caretiniz ve be§endi§iniz meskenler, sizin
igin Allah'tan, Allah'rn Elgisi'nden ve Onun
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yolunda cihat etmeken daha sevimli ise,
arhk Allah'rn buyru§u (er veya geg azabr,
Mekke fethi) gelinceye de§in bekleyin.
hten Allah, yoldan tiamamen grkmrglar
(fäsklar) güruhunu sevmez.

25. Ant olsun ki, Allah, birgok yerde ve
Huneyn gününde (savagrnda) size ger-
gekten yardrm etmigti. Hanio gün sayca
goklu§unuz size gururvermigti; ancak hig-
bir yarar sa§lamamrgtr ve yeryüzü onca
genigli§iyle size dar gelmigti, sonra arka-
nrzr dönüp kagmrgtrnrz.

26. Allah, Elgisi ile mü'minler üzerine
sükünetini (moral, özgüven rahmetini) in-
dirmigti ve sizin (gözlerinizle) göremedi§i-
niz ordular (melekler, manevigügler) gön-
dermigti de, o käfirleri azaba u§ratmrgtr.
lgte o käfirlerin (dünveyi) cezasrda budur.

(25) Huneyn, Mekke ile Taff arasrnda bir vadidir.
Mekke fethinden sonra 12 bin kigilik islam ordusu
ile, Havazin ve Sekryf kabileleri savagglan ile dF

§er Arap'lardan olugan 14 bin kigilik mügrik ordusu
bu vadide karglagmqlardrr. Ordular karg kargrya
gelince, baz Müslüman'lar: "Biz bu gün sayca az
olmaktian dolay yenilmeyi/' demiglerdi. Bu sö2,
Peygambeiimizin (S.) hoguna gitmemigi. Sonun-
da giddetli bir savas bagladr ve mügrikler yenilgiye
u§ratrldr ve mügrikler yanlannda getirdikleri goluk
gocuklannr brrakrp l<agnrglar. Müslüman'lar da,
ganimetlere gullandrlar. lgte o zaman mügriklerin
reisleri, adamlanna: "Ey goluk gocu§unuzun na-
mert koruyuculan! Rezilli§inizi görün i$e!" diye
seslenmeye bagladrlar. Bunun üzerine müsrikler
geri döndüler ve ige o zaman Müslüman'lar, gu-
rurlarrnr ifade eden sözlerinin cezasrnr gördüler
ve savas alanrndan gefi gekilmeye bagladllar. Bu
srrada Peygambeiimiz (S.), srründa oldu§u katrt
mahmuzlayarak müyikledn üstüne sürmeye gah-

§ryor ve: "Ben, Allah'rn Elgisi'yim; yalan yok! Ben,
AMulmutlalib'in o§luyum!" diye hayk nyordu. Pey-
gambeiimiz (S.), o hengamede yantnda bulunan
amcasr Hz. Abbas'a: *lnsanlart yantma ga§tr!" diye
emir verdi ve o da gür sesiyle Ensa/rn oymaklannt
teker teker sayarak onlara seslendi; sesini duyanlar
da: "Lebbeyke lebbeyk!' (emdn bagüstüne!) diye
kargllrk verdiler. igte bundan sonra ilähiinäyet eriqti

ve briyük zafer kazantldt.
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27. Sonra Allah, bu olanlann (Huneyn
sava§tntn) ardrndan (size kargr sava§an-
lardan) kimidilerse, onun (gayretiyle) töv-
besini (islam'rnr) kabul eder. Zaten Allah
Öafür'dur (gok ba§rglayrcrdtr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

28. Ey (Tevhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Allah'a ortak koganlar, (maddi
ve manevi necasetleden saknmadtk-
lan igin) pislikten bagka bir gey de§ildir.
Artk bu yllanndan (Hicret'in dokuzuncu
yrhndan) sonra Mescid-i Haram'a yaklag-
masrnlar (Harem bölgesine girmesinler;
Hacc ve Umre de yapmasrnlar). Ve e§er
(Hacc mevsiminde onlarla yapttÖtntz ti-
caretin kesilmesi sebebiyle) yolculluldan
korkacak olursanrz, bilin ki, Allah dileye-
cek olursa lütfundan sizi zenginlegtirir.

Qünkü Allah gergekten Alim'dir (her geyi

hakkryla bilendir), Hakim'dir (her iginde
hikmet sahibidir).

revge süResl Cüz:10



Cüz: 10

29. O kendilerine Kitap verilmig olanlardan
(girksiz olarak) Allah'a ve (bedenidirilig ve
hayat olarak) ahret gününe iman etme-
yen, Allah'rn ve Elgisinin haram krldr§rnr
haram saymayan ve hak dini din edin-
meyen kimseler, boyun e§erek elleriyle
(kendi mallanndan) cizye vermeyi kabul
edinceye de§in onlarla savasrn.

30. Bir de, bu (Medine'deki) Yahudi'ler:
"Uzeyt, Allah'rn o§ludu/'dediler. §u (Nec-
ran'daki) Hrristiyan'lar da: "Mesih (isa),
Allah'rn o§ludu/' dediler. igte bu, onla-
nn a§rzlanyla söyledikleri (mesnetsiz)
sözlerdir. Onlar bu sözlerini daha önceki
käfirlerin (atalannrn) sözlerine benzetiyor-
lar (bilgisizce onlan taklit ediyorlar). Allah
onlan kahreylesin; nasrl da haktan gevri-
liyorlar!

31. Yahudi'ler, geyhlerini, Hrristiyan'lar
da rahiplerinive Meryem o§lu isa Mesih'i
de tann edindiler. Oysakionlar, ancak bir
tek tannya tapmakla emrolunmuglardr.
Ondan bagka tann yoktur. Allah, onlann
ortak kogtuklan geylerin hepsinden mü-
nezzehtir.

(27) Riväyete göre, Huneyn savagrndan sonm o
l«äfirlerden bazian gelip Müslüman oldular; Pey-
gambe/imize (S.) biat ettiler ve: 'Ey Allah'rn Elgisi!
Bu savasta kadrnlanmrz ve gocuklanmrz esir edildi
ve mallanmrz alndr..." dediler. Bunun üzerine Pey-
gambe/imiz, mücahitlere seslenerek buyurdu ki:
"Bakrnrz, bu adamlar, bize gelip Müslüman oldular
ve öncelikle goluk gocuklarrnr istiyorlar. E§er gönül
hoglu§uyla esirleri sahiplerine vermek istiyorsanrz,
ne älä! Bunu yapmayanlar ise, o esirleri bize borg
olarak versinler; elimize bir gey gegince, onlann
bedellerini kendilerine veririz." Mücahitler de, gönül
hoglu§uyla onlarr sahiplerine geri verdiler.

(29) Gerek bu äyette, gerekse ährrete iman etme-
yen Kitap Ehlini anlatan di§er äyetlerde Kitrap Eh-
linden kastedilen, Medine Yahudi'leridir ki, bunlar,
Yahudi'lerin Sadükryyün (Sadükiler) frrkasdrr. Bu
frrkanrn kurucusu, M.O. 3. Asrrda yagamlg olan
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bid'atgi Sadük'tur. Bunlann inancrna göre ölülerin
kryameti, yani öbür dünyada bedeni hayat yoktur.

(30) Bir görüge göre, Hz. Uzeyfin, Allah'rn o§lu ol-
du§unu söyleyenler kadim Yahudi'lerdi4 sonra bu
gönig, kesintiye u§ramrgtrr. igte bu äyette, o kadim
Yahudi'lerin inancr anlatrlmaktadrr. Di§er bir görüge
göre ise, bu, Medine'deki Yahudi'lerin inancrdrr. Ya-
hudi'lerin, Hz. Uzeyr hakk nda bunu söylemelerinin
sebebi de gudur: Daha önce (Bakara:259. dipno-
tunda) anlatldr§r gibi, Babil krah Nabukodonosor
(Buhtenassar), Yahudi'lerin älimlerini öldürdü§ü za-
man Hz. Uzeyr, henüz kügük bir gocuktu. Nihäyet
israil O§ullan, Kudüs'e döndüklerinde iglerinde
Tevrafr bilen hig kimse kalmamrgr. igte o zaman
Allah, israil O§ullarr'na Tevratr yeniden ö§retmesi
igin Hz. Uzey/i gönderdi. Hz. Uzeyr, Tevratr on-
lara yazdrnnca, bazr Yahudi'ler dediler ki: 'Allah,
Tevratr bir adamrn kalbine yerlegtirmigse, mutlaka
onun o§lu oldu§u igindir."

Mesih isa'nrn, Allah'rn (C.) oglu oldu§unu söyleyen-
ler de, bazr Hrristiyan'lardrr. Onlar da, babasz go-

cuk olmayaca§rnr dügünerek bunu sdylemiglerdir.
Yahut tiann olmayanrn, Mesih'in yaptr§r gibi, körü
ve alacalryr iyilegtiremeyeci§ini ve ölülere hayat ve-
remeyece§ini dügünerek bunu soylemiglerdir.

(31) Riväyet olunuyor ki, Peygambe/imiz (S.), bu
äyeti okuyunca, Hrristiyan asrlh olan Adiyy bin Ha-
tem dedi ki: "Onlar, geyhlerini ve rahiplerini tanrr
edinmiyorlar ki!.." Peygambe/imiz (S.) de buyurdu
ki: "Pekiyi, onlar, heläl, haram ve hayat tara tesbi-
tinde, onlara kargr könikörüne teslimiyet iginde de-

§iller mi ve onlann kargrsrnda yerlere e§il miyorlar
mr?" Hz.Adipr de: "Evet!.." dedi. Peygambeiimiz
de: "igte bu, onlan tianrr edinmek demekti/' dedi.

TEVBE SORESI
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32. Onlar Allah'rn nürunu (ortaksrz ve
gocuksuz oldu§unu gösteren delillerini,
Ku/an'r, Peygamberin peygambedi§ini)
a§zlarryla (girk ve hakk yalanlayan söz-
leriyle) söndürmek istiyorlar; Allah ise,
käfirler hoglanmasalar da, nürunu mutla-
ka tamamlamak diliyor.

33. Allah Odur ki, Ona ortak koganlar,
hoglanmasalar da, bu Elgisi'ni hidäyet ve
hak din ile gönderdi ki, bu dini bütün din-
lerden üstün krlsrn.

34. Ey (Tevhid imant ile) iman etmig olan-
lar! (Yahudi) geyhlerden ve (Htristiyan)
rahiplerden birgoklan, hig güphesiz insan-
lann mallannr hakstz sebeplerle (Allah ile
aralannda vasrta olup onlart Allah yaklag-

trrmak, kendilerine gefaat etmek vaadiyle)
yerler ve insanlart Allah yolundan altko-
yarlar. O kimseler (Müslüman'lar) ki, alttn
ve gümügü biriktirip de, onlardan Allah
yolunda harcamazlar (zekättnt vermez-
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ler), igte onlara da pek can yakrcr bir azabr
müjdele!

35. O gün, o biriktirip de zekätlnr verme-
dikleri altrn ve gümüg (para vs.), Cehen-
nem ateginde krzdrnlacak; sonra bunlarla
onlarrn ahnlan, bo§ürlerive srrtlan da§la-
nacak;onlara:"igte bu, kendiniz igin birik-
ti rdi§iniz servettir; gi mdi, birikti rdi klerin izin
azabnt tad r n !" denecek.

36. $üphesiz gu gökleri (zamanlarr olug-
turan gök cisimlerini) ve bu yeri yarattr-

§r gün (günden beri) Allah'rn Kitabrnda
(hükmünde, Levh-r Mahfüz'da), Allah
katrnda aylann sayrsr on ikidir. Onlardan
dördü (Haccve Umrenin yaprldr§r) Haram
(savagrn yasak oldu§u) Ayla/drr. igte bu,
(Hacc ve Umre güvenli§ini ihlal etmemek)
dosdo§ru dindir.(ibrahim ile ismail Pey-
gamberlerden miras kalan bir gelenektir.)
Oyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin
(yasaklan ihlal etmeyin). Yine de, mügrik-
ler size kaqr top yekün savagryorlarca, siz
de onlara ka6r top yekün (ve bütün ay-
larda) savagrn ve bilin ki, Allah gergekten,
takuä sahipleriyle beraberdir.

(36) Haram Aylar,Zi'l Ka'de, zi'l Hicce, Muharrem
ve Receb aylandrr. llk ügü, Hacc ibadetinin, Hacc
zamanrna göre senenin ortrasrnda bulunan Receb
ay da, Umre ibadetinin güven iginde yaptlabilmesi
igin Arap'lar bu aylarda savagmazlardr.

islam älimlerinin cumhuruna göre, bu aylardaki sa-
vagrn haram olma hükmü kaldrnlmqtr ve artlk söz
konusu zulüm, o aylarda günah iglemekten ibaret-
tir. Qünkü bu aylarda günah iglemek, Harem bölge-
sinde ve ihramh olarak günah iglemek gibi vebali
a§rrdrr.

Baz Täbii älimlerine göre, savagr baglatan taraf
onlar olmadrkga bu hüküm her zaman gegerlidir.

Peygambe/imizin (S.), Hevazin savagtndan sonra
Zi'l lG'de ayrnda Taifi kugatmast ise, Hevazin sa-
vagrndan sonra kaganlann Taife s§tnmalan üzeri-
ne olmugur ve bu kugatrna 40 gün sürmüg; ancak
Taif fethedilmemgtir. Hevazin (Huneyn) savag ise
mügrikler taraf rndan baglatlmt$t.

rEvaE sünrsi
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37. Erteleme (Haram Ayla/rndan birinin
yasak hükmünü bagka bir aya naklet-
mek), küfürde ilerigitmekten bagka birgey
deöildir; küfre saplanmrg olanlar onunla
(daha da) saptrnlryorlar. Onlar, onu (yerini
de§igtirdikleri ayr) bir yrl helä|, bir yrl haram
sayarlar ki, Allah'rn haram krldr§r aylann
sayrsrnr (dört olarak) tuttursunlar. Böylece
Allah'rn haram kldr§rnr heläl krlmrg olu-
yorlar. Onlann kötü igleri, kendilerine gü-
zelgösterilmigtir. Zaten Allah (kendi irade-
leriyle) küfürde rsraril olan güruhu (icbäri
olarak) hidäyete erdirmez.

38. Ey iman etmig olanlar! Size ne oldu
ki, size: 'Allah yolunda seferber olun!" de-
nildi§i zaman a§rrdan alarak yere gakrhp
l<aldnz? Yoksa siz bu dünya hayatrnl
öbür dünya hayatrna tercih mi ettiniz? An-
cak bu dünya hayatrnrn faydasr öbür dün-
ya hayatnrn yanrnda pekaz birfaydadan
ibarettir.
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39. E§er siz topluca seferber olmayacak
olursanrz, Allah sizi pek can yakrcr bir
azapla cezalandrracak ve sizin yerinize
bagka bir toplumu getirecektir. Hem de,
siz (savaga grkmamakla) Ona (Allah'a,
EIgisi'ne) higbir zarar veremeyeceksiniz.
Zalen Allah hergeye Kaadirdir.

tt0. E§er siz, Allah'rn Elgisi'ne yardrm et-
meyecekolursanrz, bilin ki, gegmigte Allah
ona gergekten yardrm etmigti. Hanio za-
man o käfirler, onu (Mekke'den) grkardrk-
lan (grkmak zorunda brraktrklan) zaman
o, iki kigiden biri idi (yanrnda yalnrz Ebu
Bekir vardr). Hani ikisi o ma§arada bulun-
duklan srrada arkadagrna göyle diyordu:
"Sakrn, kaygrlanma; günkü güphesiz Allah
bizimle beraberdir!" Sonugta Allah, onun
üzerine sükünetini (moral rahmetini) indir-
migtive onu sizin göremedi§iniz askerler-
le desteklemigti. Hem de, Allah, o küfre
saplanmrglann sözünü (girk ve küfür da-
vasrnr) alt etti (algalttr); Allah'rn sözü ise,
yegäne yüce (galip) olandrr. Zaten Allah
Aziz'dir (her geyden üstündür), Haktm'dir
(her iginde hikmet sahibidir).

(37) Cähiliyye devri Arap'larr, bazt yilar onlar sa-
vagta iken Haram Aylar, gelip gatü§r zaman, Ha-
ram Ayla/dan olan bir ay heläl ve onun yerine, ha-
ram olmayan bir sonraki ay haram sayyorlardl ve
bagka bir sene de aynr ay eski haliyle haram olarak
kabul ediyorlardr.

(38) Söz konusu sefer, Taif seferi dönügünden son-
ra Hicret'in 9. Yrhnda vukü bulan Tebük seferidir.
Br seferin ilänr, bir krthk yrhna, gok slcak bir mev-
sime ve Medine'lilerin, bahgelerindeki meyuelerinin
olgunlagt§r, a§aglannrn gölgesinde oturmanrn pek
tath geldi§i günlere rastlamrgtr. Üstelik yolgok uzun
ve dügman gok kalabalrk idi; kargrlarrnda Bizans
lmparatorlu§u'nun 40 bin kigilik donanrml bir ordu-
su vardr. lgte sefere gkmak, bu sebeplerden dolayr
baz Müslüman'lara zor geliyordu.

Riväyet olunuyor ki, Peygamber'imiz (S.), Tebük
seferi dqrnda higbir seferde gidece§i yeri belli et-
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memi§; sefer yaprlacak yeri hep gizli tutmu$u.
Tebük seferinde ise, mücahitler, haztrltkhnnt ona
göre yapsnlar diye hedefi belirlemi$i.

Tebük, Vadilkura ile §am arasrnda bir yer olup
Medine'ye 12, §am'a da 11 konakür.

H r ristiyan Arap'lar, Bizans imparatoru'na yazdt klart

bir mektupla Müslüman'lann büyük sknt iginde
olduklannr ve onlarr dinlerinden döndürmenin tam
zamanr oldu§unu belirtip kendisini bir sefere tegvik
etmiglerdi. O da 40 bin kigilik bir ordu hazrlayp ünlü

bir kumandanrnrn komutiasrnda yola gkarmr$t.

Müslüman'lar cephesinde de, näzil olan äyetler ve
Peygambeiimizin (S.) tegvik edici hutbeler okuma-
srndan sonra 30 veya4OveyaTO bin kigilik bir ordu
meydana getirldi. Bu arada 80'den fazla münaftk
ve tembel bazr mü'minler de, Peygambe/imizden
izin alp sefere katrlmadrlar. Sonunda islam ordusu,
gok zor gegen bir yolculuktan sonra TebüKe vardt;
ancak dügman odusu geri dönüp gitli§inden dü9-
manla kargrlagma olmadt.

(40) Bu ma§ara, Sevr Da§t'ntn doru§undadrr. Sevr
Da§r, Mekke'ye bir saat mesafededir. Peygam-
be/imiz (S.) ile Hz.Ebu Bekir (R.), bu ma§arada ü9
gün kaldrlar. Onlan arayan mügrikler, ma§aranln
üstüna gktrklan zaman Hz.Ebu Bekir, kaygtlanmtg
ve iste o zaman Peygambeiimiz: "lGygtlanma...'
demisti. Mügrikler, ma§arantn etrafi nda dolagtklart
halde, bir güvercin, ma§arantn a§znda yumurtla-

mrg ve örümcek de ma§arantn a§zna a§tnt örmüg
oldu§undan, igeride insan olabilece§ine ihtimal ve-
rilmemigti.
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41. Gerek hafif olarak, gerek a§tr olarak
(binekliveya yaya olarak, elvirigliveya el-
verissiz gartlarda) seferlcer olun (topluca

sefere grkn) ve Allah yolunda mallanntzla
ve canlannrzla cihat edin. igte bu, sizin igin

daha hayrrhdrr. Bunu bir bilecek olsantz!..

42.E§er yakrn bir dünyahk ve orta bir yol-

culuk olsaydr, onlar (bu sefere kattlma-
yanlar, ganimet almak igin) mutlaka senin
pesinden gelirlerdi. Ancak bu megakkatli
yolculuk onlara uzak geldi. Onlar: "Gü-
cümüz yetseydi, mutlaka sizinle sefere
grkardrk!" diye Allah'a yemin de edecek-
lerdir. Onlar, (bu yalan yeminle) kendile-
rini heläk ediyorlar. Zaten Allah, onlann
yalancr olduklannt hig kugkusuz bilir.

,t3. Ey Muhammed! Allah seni affeylesin;
dogru söyleyenler, senin igin apagk belli
olmadan ve sen, yalanctlann kimler oldu-

§unu bilmeden nigin onlara (sefere kaül-
mamak igin) izin verdin?

TEVBE SÜRES| Cüz:10
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44. Allah'a ve ährret gününe (hayailna)
iman edenler, mallan ve canlanyla cihat
etmekten geri kalmak igin senden izin
istemezler. Zalen Allah, takvä sahiplerini
hakkryla bilendir.

45. Senden izin isteyenler, ancak Allah'a
ve (Kur'an'da anlatrlan) ährret gününe
iman etmeyenler ve kalpleri (bu din hak-
knda) güphe iginde olup artrk onlar güp-
helerinde bocalayanlardr r.

46.Zalen e§er onlar bu sefere grkmak is-
teselerdi, mutlaka bunun igin bir hazlrfuk
yaparlardr. Ancak Allah, onlarrn (hür ira-
deleriyle, bunu istememelerinden dolayr)
davranmalannr istemedi (bunu yaratma-
dr) de, (korkakhk ve tembellikle) onlarr se-
ferden ahkoydu ve onlara (kendiadamlarr
veya onlara izin veren Peygambertarafln-
dan): "Evinde oturanlarla beraber oturun!"
denildi.

47.E§er onlar sizin iginizde sefere grkmrg
olsalardr, insanlann kafasrnr bozmal<tan
bagka bir katklan olmazdr ve mutlaka
aranrzda fitne ve fesat grkarmak igin u§-
ragacaklardr. iginizde de onlara pek kulak
veren (zayflar) var. Zalen Allah, zalimleri
hakkryla bilendir.
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48. Ant olsun ki, onlar (münafrklar), bun-
dan önce Oe (ilf Medine'ye geldi§inde,
Uhud savagrnda) fitne glkarmak istemigler
ve sana kargr bir taklm igler gevirmiglerdi.
Sonunda hak geldi (yerini buldu) ve onlar
hoglanmasalar da Allah'rn buyru§u üstün
geldi.

49. Onlardan öylesi de var ki: "Bu sefere
katrlmamak igin bana izin ver de, beni fit-
neye dügürme (beni emrine kargl gelmek
durumunda brrakma. Qoluk gocu§umun
ve mallanmrn sahipsiz ka[p zayi olma-
lanna meydan verme. Bu Medine halkr,
benim kadrnlara dügkünlü§ümü biliyor;
Rum krzlan yüzünden benifitneye dügür-
me)!" der. Haberiniz olsun ki, onlar zaten
fitnenin ta kendisine dügmüglerdir ve hig
kugkusuz Cehennem käfirleri gepegevre
kugatmrgtrr.

50. Ey Muhammed! E§er sana bir iyilik
dokunacak olursa, bu, onlan üzer; e§e
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sana bir kötülük dokunacak olursa: "Do§-
rusu biz tedbirimizi önceden almrgtzdtrl"
derler ve sevine, sevine (Peygambe/den
veyahut bunu haber verenden, meclisle-
rinden) dönüp giderler.

51. De ki: 'Allah'rn bize yazdr§rndan bag-
kasr bize asla dokunmayacakttr. Bizim
yegäne Mevlamtz (yardtmctmlz, koruyu-
cumuz) Odur. Oyleyse bütün mü'minler
de yalnrz Allah'a tevekkül etsinler!"

52. De ki: "Siz bizim igin ancak iki iyilikten
(gehitlik ile zaferden) birini bekliyorsunuz;
biz ise, Allah'rn Kendi katrndan veya bizim
elimizle sizi bir azaba u§ratmastnt bekliyo-
ruz. Artrk siz (bizim äkbetimizi) bekleyin;
biz de sizinle beraber sizin (äktbetinizi)

beklemekteyiz."

53. De ki: "ister gönüllü, ister gönülsüz
(sefer igin, hayr igin) harcaytn; sizden
asla kabul edilmeyecehir; günkü siz ger-
gekten tiamamen yoldan gtkmtg (fästk) bir
güruh olmugsunuz."

54. Yaptrklan harcamalann kabul edilme-
mesine engel olan ancak gudur: Onlar
Allah ve Elgisi'ni inkär ettiler; namaza da
ancak ügenerek gelirler ve istemeye, iste-
meye harcama yaparlar.
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55. Ey MuhammedlÖybyse onlann mal-
lan ve gocuklarr sakrn, seni, imrendirme-
sin; Allah onlarr dünya hayatlnda bunlarla
(bunlarrn yüzden büytik zorluklara katlan-
makla) ancak aaba u§ratmay ve canla-
nnrn käfir olarak gtkmastnt diliyor.

56. Onlar (münafrklar), hig güphesiz siz'
den olduklanna Allah'a yemin de eder-
ler. Oysaki onlar sizden deÖildirler; ancak
onlar (mügriklere yapttklanntzt onlara da
yaparsrnrz diye) sizden gok gekinen bir
güruhtur.

57. Onlar, sr§rnacak bir yer, yahut ban-
nacak ma§aralar veyahut girecek bir tünel
bulsalar, oraya do§ru gllgtnca kogarlar.

58. Onlardan (münafrklardan) kimileri de
sadakalann (zekätlann, ganimetlerin) da-

§ftrmr konusunda seni gekigtiriyorlar. lgte

o sadakalardan kendilerine verilecek olur-
sa, hognut olurlar; sadakalardan onlara
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verilmeyince de, hemen küserler.

59. E§er onlar da, Allah ve Elgisi'nin ken-
dilerine verdi§ine razr olup da: 'Allah bize
yeter; Allah, lütfundan ileride bize vere-
cek; Eligiside, verecek. Biz gergekten yal-
nrz Allah'rn verecq§ine tälibiz!" deselerdi,
kendileri igin haylrh olurdu.

60. Sadakalar (zekätlar), Allah tarafrndan
tayin edilmig bir hak olarak yalnrz fakir-
ler (mah ve geliri olmayanlar), miskinler
(mah ve geliri ihtiyacrnr kargrlamayan
muhtaglar), sadaka toplamakla görevli
memudar, kalpleri islam'a rsrndrnlacak
olanlar (Müellefe-i Kulüb), hürriyetlerine
kavugturulacak köleler, borglular, Allah
yolunda savaganlar (ve savag imkänlannr
hazrrlamak), yolda kalmrglar igindir. Taten
Allah Alim'dir (her geyi hakkryla bilendir),
Hakim'dir (her igi hikmetlidir).

61. Onlardan (münaftklardan) öyleleri de
var ki, Peygamberi incitirler ve: "O, (her
söylenenidinleyip kabul eden) bir kulaktrr.
(Biz ona yemin ettik mi, hemen inanrveri-
yor)" derler. De ki: '0, sizin igin bir hayrr
kula§drr." O, Allah'a inanrr; mü'minlere
de inanrr ve sizden iman edenler igin bir
rahmettir. Allah'ln Elgisi'ni incitenler igin
de pek acrkh bir azap vardtr.

(60) Fakirve miskinin tanmr konusunda bunun ter-
si de soylenmgir. Her iki gönigün de delilleri vardrr.

Kalpled islam'a rsrndrnlacak olanlann da srntflan
vardrr:

Peygambe/imizin (S.), gönüllerini kazanmak ama-
oyla sadakalardan pay verdi§i Arap egrafr.

Uyeyne bin Hsn, Akra' bin l-{abis ve Ahbes bin Mir-
das gibi Müslüman olmakla beraber niyetleri henüz
sa§lam olmayan kimseler.

Kendilerine sadakadan pay verildi§i takdirde ben-
zerlerinin de Müsüman olmasr umulan kimseler.
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l(äfirlere vc zekätlannr vermeyen asilere kargr sa-
vagmalan igin gönülleri kazanrlmak istenenler.

Di§er bir gönige göre, hüniyetlerine kavugurulmak
igin sadakadan pay verilen insanlar, köleler de§il,
fakat fidyeleri verilip hüniyetlerine kavugturulacak
olan savag esirleridir.

Bir di§er göüge göre ise, sadakalarrn bu ksmryla
köleler saün ahnrp äzat edilir.

TEVBE SÜRES|
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62. Onlar (münafrklar Peygamber hakkrnda
söylediklerini inkär ederek) siz mü'minleri
hognut etmek igin Allah'a yemin ederler.
Oysaki e§er onlar gergekten iman edenler
iseler, (itaat ederek)Allah ve Elgisi'ni hog-
nut etmeleri elbette daha do§rudur.

63. Onlar bilmediler mi ki, her kim Allah'a
ve Elgisi'ne karg gelecekolursa, igte bu gi-
biler igin mutlaka Cehennem ategiolacak-
trr. Onlar sonsuza dek orada kalacaklardrr.
igte pek büyük rezil-nisvaytrk budur.

84. O münafrklar, kalplerinde olanlarr yüz-
lerine vuracak (yahut mü'minlere haberve-
recek) bir sürenin indirilmesinden gekinirler
(yahut gekinmelidirler). Ey Muhammed!
De ki: "Siz daha alay edinlAllah, o (ortaya
grkmasrndan) gekindi§iniz geyi (nifakrnrzr)

mutlaka ortaya gr karcaktr r.

65. Ant olsun ki, e§er onlara (nigin alay et-
tiklerini) soracak olursan da, hig güphesiz

Cüz:10

diyeceklerdir ki: "Biz sadece lafa dalmrg
e§leniyorduk. (Yolculann ädeti olmak üze-
re moral bulmak igin bunu yaplyorduk.)"
De ki: 'Yoksa Allah ile mi, äyetleri ile mi,
Elgisi ile mi alay ediyordunuz?"

66. "Boguna özür beyan etmeyin. Siz iman
ettikten sonra gergekten küfre saptrnrz.
lginizden bir krsmrnr (ihläsh olarak tövbe
edenleri, alay etme sohbetine katrlmayan-
lan) ba§rglayacak olsak bile, bir krsmrnl
azaba u§rataca§rz; günkü onlar gergekten
mücrimlerdir (münafrklkta ve alay etmede
rsrart olan suglulardrr)."

67. Münafik erkekler ve münafrk kadrnlar
birbirlerindendir (; onlar sizden de§ildir;
onlar birbirlerine benzemektedirler); onlar
(Müslüman'lann aksine,) kötülüöü emre-
derler; iyilikten ahkoyarlar ve cimrilik ederler
(Allah yolunda harcamazlar). Onlar Allah'r
unuttular; bunun igin Allah da onlan unuttu.
Gergekten münafrklar, fäsrklarrn (yoldan
tiamamen grkmrglann) ta kendileridir.

68. Allah, erkek münafrklara da, kadrn mü-
nafrklara da, di§er l«äfirlere de Cehennem
ategi vaat etmigir. Onlar sonsuza dek ora-
da kalacaklardrr. Bu ceza onlara yeter. Hem
de, Allah onlara länet etmigtir. Sürekliazap
(Cehennem azabt, dünyada gördükleri mü-
nafrkhk azabt, ezikli§i) da onlar igindir.

(65) Riväyet olunuyor ki, Peygambeiimiz (S.), Te-
bük seferinde yol alrrken önünde münafrklardan bir
grup süvari bulunuyordu ve bunlar Ku/an ve Allah'rn
Elgisi ile alay ederek '§u adama bakn; §am kale-
lerini ve saraylannr fethetmek istiyor!" diyorlardr. O
anda Allah (C.), Peygambe/imizi onlann söyledik-
lerine muttali krldr. Peygambeiimiz de, hemen: '§u
süvari grubunu durdurun!" diye emir verdi; sonra on-
lann yanrna gidip kendilerine: "Siz aranrzda gunlan,
gunlan konugunuz!" buyurdu. Onlar ise, dediler ki:
"Ey Allah'rn Elgisi! Vallahi, biz ne senin hakknda,
ne de senin Ashab'rn hakkmda bir gey konugmadrk;
ancak biz moral bulup kolay yol almak igin yolculann
yapüklan gibi lafa dalm6 e§leniyorduk."

rEvee sünesi
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69. Siz (münafrklar) de, (Peygamberinize
kargr takndr§rnrz tutumda) ttpkt sizden
öncekiler gibisiniz. Onlar, sizden daha
güglü kimselerdi; onlann mallan ve gocuk-
larr da sizinkinden daha goktu. igte onlar
dünyadan nasipleri kadar faydalandrlar.
Böylece sizden öncekiler dünyadan na-
sipleri kadar faydalandrklan gibi, siz de
dünyadan nasipleriniz kadar faydalandr-
nrz; onlar bog geylere dalrp gittikleri gibi,
siz de bog geylere dahp gittiniz. Onlann
yaptrklan (kendilerince güzel olan) geyler,
bu dünyada da, öbür dünyada da boga
gitmigtir. (Her iki cihanda da iyi bir kargrh§r
olmamrgtrr.) igte onlar hüsrana u§rayanla-
nn da ta kendileridir.

70. Onlardan önceki Nüh halkrnrn, Ad ile
Semüd halklannrn (Hüd ile Saalih halkla-
rrnrn), ibrahim halklnrn, Medyen yalänrnrn
(§uayb halknrn) ve (Lüt halknrn) altüst
olmug kasabalannrn haberleri kendilerine
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erigmedi mi? Onlarrn hepsine Elgileri (pey-
gamberleri) apagrk mucizelerle gelmigler-

di. igte Allah onlara zulmedecek deÖildi;

ancak onlar kendi kendilerine zulmettiler.

71. fl'evhid imanr ile) iman etmig erkek-
ler ile iman etmig kadrnlar da birbirlerinin
dostlarrdrrlar; onlar, iyilikleri emrederler;
kötülüklerden ahkoyarlar; namaz dos-
do§ru krlarlar; zel€tt veririrler; Allah ve
Elgisi'ne itaat ederler. igte Allah onla-
ra merhamet edecektir. §üphesiz Allah
Aciz' dir (yegäne galiptir), Hakim'dir (bütün
iglerinde hikmet sahibidir).

72. Allah, ffevhid imant ile) iman etmig
ekekler ile iman etmig kadrnlara, altlann-
dan rrmaklar akan Cennetler vaat etmigtir.
Onlar sonsuza dek orada kalacaklardtr.
Ayrrca onlara, Adn Cennetlerindeki güzel
meskenlervaat etmigtir. Allah'rn nzasr ise,
(hepsinin sebebi oldu§undan) en büyük
nimettir. igte bu, pek büyük saadetin ta
kendisidir.

revae sünesi
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73. Ey peygamber! Käfirlere ve münafrk-
lara kargr cihat et ve onlara kargr gok sert
davran (käfirlere ve münafrkh§rnr agkla-
yanlara kaqr savag; münafrkh§rnr kabul
etmeyenlere kargr da gok sert uyanlarla
cihat et)! Onlann en son varacaklan yer
de cehennemdir. O en son dönecekleri
yer de ne kötüdür!

74. Onlar (o münafrklar) o sözleri söyle-
mediklerine Allah'a yemin ederler. Ant
olsun ki, onlar o küfür kelimesini gergek-
ten söylediler; Müslüman olduktan son-
ra küfre saptrlar; bagaramadrklan bir ige
(Peygambe/e suikastia ) yeltendiler ve
olsa, olsa srrf Allah, Elgisi vesilesiyle (be-
reketiyle) lütfundan kendilerini zenginleg-
tirdi§i igin ög almak istediler. Artrk e§er
tövbe edecek olurlarsa, kendileri igin ha-
yrh olur; yok e§er yüz gevirecek olurlarsa,
Allah, onlan bu dünyada da, öbür dünya-
da da pek can yaku bir azaba u§ratacak-
trr. Onlar igin yeryüzünde ne bir koruyucu,
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ne de bir yardrmcr olmayacaktrr.

75. Onlardan öyleleride vardrr ki, Allah'a
göyle yemin etmiglerdi:'Ant olsun ki, e§er
Allah bize lütfundan (dünya malr) verecek
olursa, hig kugkusuz biz sadaka verece-

§iz ve hig güphesiz biz dürüst insanlardan
olaca§rzl"

76. Sonra Allah, onlara lütfundan (dünya
mah) verince, onlar onda cimrilik ettiler ve
sözlerinden dönüp yüz gevirdiler (Yahut
yüz gevirdiler. Zaten öylesiler dönek kim-
selerdir).

77. Bunun sonunda, Allah'a verdikleri
sözden döndükleri ve yalan söyledikleri
igin Allah, onlann (yaptrklannln) äkbetini
kalplerinde, Kendisine kavugacaklan
güne de§in sürecek bir nifaka gevirdi (is-
tedikleri nifakr yarattr).

78. Onlar (münafrklar) bilmediler mi ki, Al-
lah, onlann srrlannr da, neler frslldadrklan-
nr ve Allah bütün görünmeyenlerigergek-
ten hakkryla bilmektedir.

79. O kimseler ki, gönüllü olarak sadaka
veren mü'minleri ve o kimseler ki, ancak
güglerinin yetti§ini bulanlan (sadaka ve-
renleri) ayrphyorlar da, onlarla alay ediyor-
lar, Allah da onlarla alay eder (alaylannrn
cezasrnr verir) ve pek can yakrcr azap on-
lar igindir.

revaesünesi

(/4) Riväyet olnuyor ki, Peygambedimiz (S.), Te-
bük seferinde iki ay kaldr. Bu srrada Kufan äyetleri
näzil oluyor ve sefere katrlmayan münafrklar bu
äyetlerde ayplanryordu ve ordu iginde bulunan
münafrklar da bunlan igitiyorlardr. igte o münafrk-
lardan Cülas bin Süveyd:'E§er Muhammed'in, bu
sefere katrlmamrg olan ululanmrz igin söyledikleri
do§ru ise, o halde^biz, egeklerden de daha kötüyü/'
dedi. Ensaidan Amir bin lGys da: "Evet, Vallahi,
Muhammed hig güphesiz do§rudu/' diye kargrhk
vedi. Bu olup bitenler, Peygambefimize ulagnca,
anrlan Cülas, huzura getirildi; ancak o, bunu söyle-
medi§ine Allah'a yemin etti. Amir bin l(ays da elini
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kaldrnp:'Allah'rm, Peygambeiine do§ru söyleye-
nin tasdikini ve yalan söyleyenin de tekzibini bildi-
recek äyet indir!" diye dua etti. igte o zaman bu äyet
näzil oldu. Bu yolculuk srrasrnda münaftklardan 15'i
gece vakti Peygambefimiz, bir da§ gegidinden ge-
geften bine§inden yuvarlamayr tasarlamqlardt. Bu
srrada Ammar bin Yasir, Peygambeiimizin bine§i-
nin yulanndan gekiyor ve Huzeyf.e bin El- Yemani
de, hayvanr arkadan süniyordu. lgte bu strada Hz.
Huzeyfe, karanlrkta ayak sesleri ve silah gakrttla-
n igitti; geri dönüp baktr§rnda yüzlerini örtmüg bir
grup insan gördü ve: "Ey Allah'rn dügmanlan! Ben
gimdi size gösteririm!" diye hayknnca da, adamlar
kagrp izlerini kaybettirdiler. Peygambeiimiz (S.), ilk
Medine'ye geldi§i zamanlarda bu münaftklar mali
srkrntr iginde bulunuyorlardr; sonra ganimetlerle
zengin oldular. Bir de anrlan Cülas'tn bir kölesi öl-
dünilmügtü ve Peygambedimiz, onun diyeti olarak
kendisine 12 bin dirhem verilmesini emretti. lgte o
para ile daha da zengin oldu. Hulasa, onlann yap-
trklan aynr zamanda nankörlüktü.

05) Bir riväyete göre bu äyet, Sa'lebe bin Hatrb
hakkrnda näzil olmugur. $öyle ki: Bu zat, Pey-
gambe/imize: 'Tek bir sa§lam gömle§imiz vardrr;
kanmla ikimiz nöbetlege onu giyip namaz k[yoruz.
Benim igin dua et; Allah bana biraz mal versin!"
dedi. Peygambe/imiz de: "Ey Sa'lebe, hakknr ve-
rece§in az mal, hakkrnr veremeyece§in gok maldan
hayrldrfl buyurdu. Sa'lebe ise, kendisine mal veril-
di§i takdirde onun hakkrnr verece§ine Allah'a yemin
etti ve sonunda istedi§i duay Peygambe/imizden
aldr. Allah da, onun koyunlarrna büyük bereket
verdi. Sonunda Medine yaknlannda koyunlartna
bol yay[m bulamad§r igin önceleri bazt vakitlerin,
sonra bütün vakitlerin cemaat namazlannr, daha
sonra Cuma namazrnr da terkett ve gönderilen
zekät memurlarrna zel«ätrnr da vermedi. Hakknda
bu äyetler näzil olunca, zel«ätnr getirdiyse de, Pey-
gambe/imiz almadr.
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80. Ey Muhammed! Onlar (münaftklar)
igin ister ba§rglama (ma§firet) dile, ister
ba§rglama dileme; e§er onlar igin yet-
mis kez ba§rglama dileyecek olsan, yine
de Allah, onlan asla ba§rglamayacaktrr.
igte bu, onlafln Allah'r ve Elgisi'nigergek-
ten inkär etmelerindendir. Zaten Allah,
fäsrklar (yoldan tiamamen grkmrglar) güru-
hunu hidäyete erdirmez.

81. Allah'rn EIgisi'ne muhalefet ederek
Tebük seferinden) geride kalanlar, evle-
rinde oturmaktan dolayr sevindiler; Allah
yolunda mallan ve canlan ile cihat etmek-
ten hoglanmadrlar ve göyle dediler: "Bu
srcakta sefere grkmayrn!" Ey Muhammed!
De ki: "Cehennem atesinin srcakfi§r daha
giddetlidir." Bunu bir kavrasalardr!..

82. Arfik onlar, iglediklerinin cezas! olarak
(dünayada) az gülsünler; (ährrette) gok
a§lasrnlar.
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83. Ey Muhammed! Bundan sonra Allah,
seni (bu seferden) onlardan bir grubun
(savaga katrlmayan münaftklann, yahut
münaf rklardan savaga katrlmayan grubun)
yanrna (Medine'ye) döndürecek olup da,
(bagka bir sefere) seninle beraber grkmak
igin senden izin isteyecek olurlarsa, artrk
onlara de ki: "Benimle higbir zaman sefere
grkamayacaksrnz ve higbir dügmana kar-
gr benimle beraber asla savagmayacak-
srnrz. Qünkü siz ilk kez fl'ebük seferinde)
evinizde oturmayr gergeken tercih ettiniz.
Oyleyse gimdi de geri kalanlada (goluk go-
cukla) beraber oturun!"

U. Ey Muhammed! O münaflklardan
ölen hig kimsenin namaztnt da krlma;
onun mezan bagrnda da durma! Qünkü
onlar, Allah'r (Onun ortakstz oldu§unu) ve
Elgisi'ni gergekten inkär ettiler ve fäslklar
(yoldan tamamen gkmrglar) olarak öldü-
ler.

85. Onlann ne mallarr, ne de gocuklarr
sakrn, seni, imrendirmesin; günkü Allah,
(akrllannr ve hür iradelerini do§ru kullan-
madrklan igin) onlan dünyada onlarla slrf
azap etmeyi ve käfir olarak canlannln glk-
masrnrdiler.

86. Ne zaman: 'Allah'a (ortaksrz olarak)
iman ve Allah'rn Elgisi ile beraber cihat
edin!" diye bir süre de indirilse, iglerinden
varhkh olanlar, senden izin istediler ve:
"Brrak bizi, evlerinde oturanlarla beraber
oturahm!" dediler.

(80) Riväyet olunuyor ki, ihläsh Müslüman'lardan
Abdullah bin Abdullah bin Übeyy, münafrklann baqr
olan babasrnrn hastah§r srrasrnda, Peygambe/i-
mizden babas igin ba§qlama dilemesini rica etti;
Peygambe/imiz de bunu yaptr. iste bunun üzerine
bu äyet näziloldu.

(84) Münafrklann bag Abadullah bin Übe1ryölünce,
dürüst bir Müslüman olan o§lu, Peygambeiimizi
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ga§rrdr; Peygambeiimiz de, ona leselli olarak ve
hatrnnr sayarak bu davete icabet buyurdu ve ig
gömle§ini ona verdi. Cenaze o gömlek iginde ke-
fenlendi. Nihäyet Peygambeiimiz, cenaze namazr
igin kalknca veya namazt krldrktan ve cenaze ile
beraber gidip kazlmrg mezann bagrnda durup def-
nedilinceye kadar orada bekledikten sonra bu äyet
näziloldu.

Peygambe/imiz, bu münaf rkrn, gömle§iyle kefen-
lenmesine engel olmadr; günkü gömle§iyle cimrilik
yapmak, onun kerem sfatrnr ihlal fikrini akla geti-
rebilirdi. Bir de, Bedir savagrnda Peygambe/imizin
amcasr Hz. Abbas, esir dügü§ünde Abdullah bin
ÜOeyy, ona bir gömlek giydirmigti. igte Uu gOmef,
onun kargrlr§r olabilir.

revae sünesi
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87. Onlar, (sefere katrlmayrp savag igin
faydalan olmayan) kadrnlarla birlikte geri-
de kalmayr tercih ettiler; kalpleri de (san-
ki) mühürlendi; bu yüzden onlar (Allah'rn
Elgisi'yle beraber cihada grkmanrn saa-
detini ve geride kalmanrn bedbahth§rnr)
kavramazlar.

88. Ancak bu Elgive onunla beraber iman
etmig olanlar, mallan ve canlan ile cihat
ettiler. igte hayrrlar da, onlar igindir ve igte
onlar saadete erenlerin ta kendileridir.

89. Allah, onlara, altlanndan rrmaklar
akan cennetler hazrrlamrgtrr. Onlar son-
suza dek orada kalacaklardrr. igte pek bü-
yük saadet (selamet) budur.

90. Kendilerine (sefere katrlmamak husu-
sunda) izin verilmesi igin BedeviArap'lar-
dan da özür beyan edenler (Peygambe-
re) geldiler. (iman iddiasrnda) Allah ve
Elgisi'ne yalan söyleyenler (Bedevi Arap
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münafrklarr) ise, evlerinde oturdular (özür
beyanr igin gelmediler. Yahut sefere katl-
madrlar). Onlardan (o BedeviArap'lardan)
käfir olanlara (yahut tembelli§i igin de§il,
käfir oldu§u igin özür beyan edenlere) pek
acrkh bir azap erigecektir.

91. (Qok yaglrlar gibi) gügsüzlere, hasta-
lara (ämälara, sakatlara) ve geginece§i

olmayanlara, Allah ve Elgisi igin ö§üt ver-
dikleri takdirde, (sefere katlmamaktian do-
layr) bir günah yoktur; bu ihsan ehli (elin-

den gelen iyili§iyapanlar) aleyhinde biryol
tutulmaz (bunlar ktnanmaz). Zaten Allah
Öafür'dur (gok ba§rglayrctdtr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

92. Kendilerine binek vermen igin sana
geldiklerinde sen: "Sizi bindirecek binek
bulamryorum" deyince, (cihat igin) har-
cayacak bir geyleri olmadt§tndan dolayt
üzüntüden gözyagr dökerek dönenlere de
(sefere katrlmamaktan ötürü) bir sorum-
luluk yoktur.

93. Ey Muhammed! Sorumluluk, ancak
zengin olduklan halde (sefere kattlmamak
igin) senden izin isteyenleredir. Hem de
onlar, (savag igin faydasr olmayan) kadrn-
larla birlikte geride kalmayr tercih ettiler.
Allah da, (sanki)onlarrn kalplerini mühürle-
di; bu yüzden onlar (bu cihadtn, ne büyük
bir saadet vesilesi ve geride kalmantn da,
bedbahtlrk vesilesi oldu§unu) bilmezler
(anlamazlar).

rrvse sünesi
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94. Siz (seferden) onlann yantna
(Medine'ye) döndü§ünüz zaman, onlar
size özür beyan edeceklerdir. Ey Muham-
med! Sen onlara de ki: "Hig özür beyan et-
meyin; biz size asla inanmayaca§tz; Allah
sizin gergek haberlerinizi bize bildirmigtir.
Bundan sonra da Allah sizin yapacaklan-
nrzr (nifakrnrzr sürdürüp sürdürmeyece§i-
nizi) görecek; Elgisi de görecektir. Sonra
siz, bütün görünenleri ve görünmeyenleri
bilen Allah'rn huzuruna döndürüleceksi-
niz. igte O, bütün iglediklerinizisize haber
verecektir.

95. Onlann yanrna döndü§ünüzde onla-
n ayrplamaktan vazgegesiniz diye sizin
igin Allah'a yemin edeceklerdir. Arttk on-
lan ayrplamal(an vazgegin; günkü onlar
gergekten pisliktirler ve iglemekte olduk-
larr kötülüklere kargrhk varacaklan yer Ce-
hennemdir.

96. Kendilerinden hognut olmantz igin on-

lar size yemin ederler. Ancak siz onlardan
hognut olsanrz bile, bilin ki, Allah, fäsrklar
(yoldan tiamamen grkmrglar) güruhundan
hig hognut olmaz.

97. Bedevi Arap'lar, küfür ve nifakta (iki
yüzlülükte) di§erlerinden daha beterdirler;
hem de Allah'rn, Elgisi'ne indirdi§i hüküm-
lerin srnrrlarrnr bilmemek, onlara daha gok
yarasrr. TalenAllah Alim'dir (hergeyi hak-
kryla bilendir), Hakim'dir (her iginde hik-
met sahibidir).

98. Bedevi Arap'lardan kimileri de, Allah
yolunda harcadrklanil zataF ziyan sayar
ve sizin bagrnrza belalar gelmesini gözler-
ler. Belanrn kötüsü kendi baglanna gelsin.
TalenAllah Semidir (her geyi pekiyi igiten-
dir), Alim'dir (her geyi hakkryla bilendir).

99. Bedevi Arap'lar arasrnda öylesi de
vardrr ki, Allah'a (ortaksrz olarak) ve ährret
gününe (Ku/an'da anlatlan kryamete)
iman eder; Allah yolunda harcadtklannr
Onun katrnda Ona yakn[k kazanmaya
ve Elgisi'nin dualannr almaya vesile edi-
nir. Haberiniz olsunki, bu harcamalar on-
lar igin tam bir yakrnhk vesilesidir. Allah
onlan rahmetiigine alacaktrr. Qünkü Allah
gergekten Öafüfdur (gok ba§rglayrctdtr),
Rah im'dir (gok esirgeyicidir).
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1ü). islam'a ilk giren muhacirler (iki Krble-
ye do§ru namaz krlmrg olan, Bedir sava-
grna katrlmrg olan, Hicret'ten önce Müs-
lüman olan Mekke'ligögmenler) ve Ensar
(Birincive ikinci Akabe biatlerinde bulun-
mug olanlar ile Hicret'ten önce Mus'ab bin
Umeyr, Medine'ye geldiöi zaman Müs-
lüman olan Medine'li yardrm ediciler) ve
islam'r layrkryla yagamakta onlara uyanlar
vat ya, Allah onlardan hognut olmug ve
onlar da Ondan hognut olmuglardlr. Hem
de, Allah, onlar igin, altlanndan rrmak
akan Cennetler hazrrlamlgtrr. Onlar hep
orada kalacaklardlr. igte pek büyük saa-
det budur.

101. Qevrenizdeki Bedevi Arap'lardan
da münafrklar oldu§u gibi, Medine halkr
iginde nifakta inat edenler var. Ey Mu-
hammed! Sen onlan bilmezsin; ancak
Biz onlan bilä2. Biz onlan iki kez azaba
u§rataca§rz. (Birincisi, onlan ifga etmektir;
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ikincisi de, ya öldünilmeleridir, ya da ka-
bir azabrdrr. Yahut birincisi öldürülmeleri,
ikincisi de kabir azabrdrr. Yahut birincisi
mallannrn zekätrnr almak, ikincisi de, ken-
dilerini sevapsrz ibadetlerle yormalandrr).
Sonra onlar pek büyük bir azaba döndü-
rüleceklerdir.

1021. (Sefere katrlmayanlardan) di§er ba-
zrlan da var ki, onlar suglarrnr itiraf ettiler.
Bunlar iyibir ige (daha önceki cihatlanna,
pigman olup suglannr itiraf etmeye) kötü
bir igi (münafrklara uyup sefere katrlma-
may) kangtrrmrglardrr. Umulur ki Allah
onlann tövbelerini kabul eder. Qünkü Al-
tah gergekten Öafür'dur (gok ba§rglayrcr-
dr r), Rah im'dir (gok esirgeyicidir).

103. Ey Muhammed! Bunlann (onlann ke-
faret olarak vermek istedikleri mallannrn
tamamrnr de§il, yalnrz ügte birini) sadaka
al ki, bununla onlan temizlemig ve ann-
drrmrg olasrn. Hem de, onlar igin dua et;
günkü senin duan onlar igin ig huzuru sa§-
layan bir rahmettir. Zalen Allah Semidir
(her geyi pekiyi igitendir), Alän'dir (her geyi
hakkryla bilendir).

104. Onlar bilmediler mi ki, gergekten an-
cak Allah, bu kullannrn tövbelerini kabul
eder; sadakalannr alrr (geri gevirmez) ve
gergekten yegäne Tewäb (bütün tövbele-
ri kabu! eden), Rahim (gok esirgeyici olan)
Allah'ilr.

105. Onlara (yahut insanlara) gunu da
söyle: Siz diledi§inizi yaprn! Ancak si-
zin yapaaklannrzr Allah da, Elgisi de,
mü'minler de göreceklerdir; sonra da, gö-
nineni de, görünmeyeni de bilen Allah'rn
huzuruna döndürüleceksiniz. igte O, size
bütün iglediklerinizi haber verecektir.

106. Sefere katllmayan bagka bir grup da
vardrr ki, onlann igi (haklanndaki Karar)
Allah'rn buyru§una (indirece§i äyete) blra-

revae süResi
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krlmrgtrr. Allah onlarr yaazaba uÖratacak
(tövbelerinin kabul edildi§i bildirilmeden
önce öldükleritakdirde), ya da onlann töv-
besini kabu! edecektir. Zaten Allah Ali'm'dir
(her geyi hakkryla bilendir), Hakim'dir (her

iginde hikmet sahibidir).

(1(I2) Bu äyete konu olanlar, sefere kattlmayan,
ancak sefere kaülmayanlar hakknda näzil olan
äyeüeri duyduklarrnda affedilemeleri igin kendileri-
ni Medine Mescidinin direlderine ba§layan Müslü-
man'lardrr. Peygambe/imiz (S.), Tebük seferinden
Medinele döndü§ünde ädeti oldu§u üzere MescF

de giderek iki reldt namaz kldt ve onlart o halde
görünce bunun sebebini sordu; dediler ki: "Bunlar,
siz, onlan gozmedikge kendilerini gozmeyecekleri-

ne yemin edenlerdir." Bunun üzerine Peygambe/i-
miz de: "Ben de yemin ederim ki, onlar hakknda
Allah (C.) tiarafrndan bana emirverilmedikge kendi-
lerini gozmeyece§iml" buyurdu. igte bunun üzerine
bu äyeüer näzil oldu. Bu zatlar, igledikled günaha

kefaret olarak mallanntn tamamtnt sadal<a vermek
istediler; ancak Peygambef imiz, mallanntn yalnz
ügte birini sadaka vermelerini emir buyurdu.

(106) Bunlar, Bedir savagtna katrlmq olan ü9 zat idi.

Buzallar, tövbe ve özür beyantnda acele etmeyen,
di§er bazrlan gibi kendilerini Mescidin direklerine de

ba§lamayan, pigmanltk, üzüntü ve straplannt da

aqrkga göstermeyenlerdi. Peygambeiimiz de onla-
n öylece bekletti ve Ashab'rnr onlarla konugmaktan,
oturup kalkmaktan men'etti. Bu zatlar Badir müca-

hitleri olduklarr halde Ashab, onlan terk etti. insan-
lar da, onlar hakkrnda de§igik geyler soylüyorlardt:
Kimileri: "Bunlar heläk oldula/' dlyorlardt; kimiled

de: "Belki Allah onlan ba§6la/'diyolardt; kimileri

de: "Onlann igi Allah'a kalmrg: Mevcut hal üzere
kaldrklarr takdirde azaba u§rayacaklar; nifaklarlnt
sürdürdükleri takdirde yine azaba u§rayacaklardli'
diyorlardr. Anckak onlar, münaftklardan de§ildi ve

Bedir mücahitleri hakkrndaki müjdelere mazhar ol-

muglardr. igte Ou äyet, onlar hakkrnda näzil oldu.
Nihäyet näzil olan Tevbe: 118. äyette de onlann
tevbelerinin kabul edildi§i bildidldi.
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107. Münafrkladan öyle bir gerup da var-
drr ki, mü'minlere ?rrtat vennek, (iglerin-

de gizledikleri) küfni güglendirmek, mü'
minler arasrna aynhk sokmak ve bundan
önce Allah ve Elgisi'ne kargt savag agmt§
olan adaml gözlemek (beklemek) üzere
bir mescit(!) edindiler. Onlar: "Biz iyilikten
bagka bir gey kastetmedild'diye hig 9üp-
hesiz yemin de edeceklerdir. Allah ise,

onlann hig kugkusuz yalanctlar olduklan-
na §ahitlik eder.

108. Ey Muhammed!O mescitte (!) sakn,
higbir zaman namaza durma! Elbette ki,

en doÖrusu namazt, ilk günden beritalcvä
(sakrnrrlrk) temeli üzerine bina edilmig
olan mescitte (Kuba Mescidi'nde) klman-
drr. Namaz kllaca§ln bu mescitte (maddi
ve manevi pisilklerden) iyice temizlenme-
yi seven adamlar vard t. ZalenAllah, iyice

temizlenenleri sever.

109. Pekiyi, btnastnt Allah'tran (azabtn-
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dan) sakrnma ve Allah'tn hosnutlu§unu
elde etme temeli üzerine kurmug olan ml
hayrr[drr, yoksa binasrnr gökmek üzere
bulunan bir ugurumun kenanna kurup da,
onunla beraber Cehenneme yuvarlanan
mr hayrrhdrr.Zalen Allah, zalimler güruhu-
nu hidäyete erdirmez.

110. O münafrklann kurmug olduklarr
bina, (Peygamber'imiz tiaraflndan ylkrl-
drktan sonra da) yürekleri (ölüm ile, yahut
büyük pigmanlrk ve tövbe ile) paramparga
oluncaya de§in (ancak yürekleri param-
parga oldu§u zaman harig) kalplerinde
her zaman bir güphe (nifak) kayna§r ola-
rak kalacaktn Zalen Allah Alim'dir (her
geyi hakkryla bilendir), Hakim'dir (her igin-
de hikmet sahibidir).

111. §üphesiz ki Allah, mü'minlerden
canlannt ve mallannr, kargrh§rnda kendi-
lerine mutlaka Cennet vermek üzere satln
almrgttr. Onlar Allah yolunda savaglrlar;
sonugta öldürürler ve öldünllürler. Bu,
Allah'rn Tevrat'tia, incil'de ve Ku/an'da
kendi Zatl üzerine hak olarak yazdr§r bir
vaattir. Allah'tian daha gok ahdine (sözü-
ne) vefa gösteren de kim olabilirl Öyteyse
yaptr§rnrz bu ahg-verigten dolay sevinin.
lgte pek büyük saadet de budur.

(107) Riväyet olunuyor ki, Amr bin Avf Osullarr,
Kubada bir mescit bina ettiler ve gelip mesciflerin-
de kendilerine bir namaz kldrrmas igin Peygam-
bedimize (S.) haber gönderditer; Peygambeiimiz
de, onlann ricasrnr yerine getirdi. Bunu gören onla-
nn amca gocuklan Öanem bin Avf Osullan da, on-
lan krskandllarve.Biz de bir mescityaparrzve gelip
bize bir namaz kldrrmasr igin Peygambe/e haber
göndeririz; sonra da rahip Ebu Amir, §amdan dö-
nünce, o, bize namaz krldlrr/' dediler. Rahip Ebu
Rmir, eeygamber'imiz taraflndan "El- FäsrK bhrak
vasrflandrnlmrgr. Bu adam, Uhud savagrnda pey-
gambe/imize: "Kim olursa olsun, seninle savasan
bir topluluk görursem, mutlaka onlarla beraber sana
kargr savagnm!" demigti. Sonra Huneyn savastna
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kadar da hep öyle yapmtgt. Huneyn savagrnda
lslam ordusu zaler l<azantnca, o da kagrp §am'a
gitmig ve münafrklara: "Siz bütün imkänlannrzr
kullanarak güg ve silah hazrlayn; ben de Bizans
lmparatoru'na gidip bir ordr getirece§im ve Mu-
hammed ile taraftarlan nr Medine'den gr karaca§rm!'
diye haber göndermigti. Münafrklar da, Kuba'da bir
mescit bina ettiler ve Peygambe/imize y)yle rica-
da bulundular: "Ey Allah'rn Elgisi! Biz de, hastalar,
igi olanlar, ya§murlu ve so§uk gecelerde Kuba
Mescidi'ne gelemeyecekler igin bir mescit bina et-
tik; senin gelip onda bir namaz kldlrmanr ve bere-
ket vesilesi olmak igin bize dua etmeni istiyoruz!"
Peygambe/imiz de: "§imdi bir sefere grkmak üze-
reyim; döndü§ümüzde ingallah, onda namaz kla-
n/ buyurdu. Peygambe/imiz, Tebük seferinden
dönünce, gelip ricalannr yenilediler. ige o zaman
bu äyet näzil oldu. Bunun üzerine Peygamber'imiz,
Ashab'tan dört zat gonderip o mescidin yakl[p yrkrF
masrnr emir buyurdu ve bu emir de, yerine getirildi.
Ebu Amir de, §am'da Klnnesrin kasabasrnda öldü.

(108) $z konusu bu mescit, Kuba Mescid'idir. Bu
mescidi Peygambe/imiz kurdu ve Hicret srrasrnda
Kuba'da kaldr§r günlerde orada namaz krldr. Di§er
birgönige göre bu mescit, Peygambeiimizin MedF
ne Mescididir.
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112. Bu mü'minler, günahlardan tövbe
edenler, yalntz Allah'a ibadet edenler,
hamd edenler, orug tutanlar (yahut cihat
ve ilim igin seyahat edenler), nlkü eden-
ler, secde edenler (namaz klanlar), iyili-

§i (dine uygun olanr) emredip kötülükten
(dine uygun olmayandan) ahkoyanlar,
Allah'rn koydu§u srntrlan (hükümled) ko-
ruyanlardrr. Ey Muhammed! Sen de bu
mü'minleri (Cennet ile) müjdele!

113. Gergehen Cehennemlik olduklan,
Peygamber ile mü'minlere apagtk belliol-
duktran (käfir olarak öldükten) sonra, akra-
ba bile olsalar, Allah'a ortak koganlar igin

ba§rglama (maöfire$ dilemek, Peygam-
berigin de, mü'minlerigin dedo§ru olmaz.

114. ibrahim'in, babasr igin ba§rglama
(imana muvaffak khnmastnt) dilemesi
ise, daha önce kendisine (hig güphesiz

ben senin igin ba§rglama dileyece§im,
geklinde) verdi§i sozü yerine getirmekten

bagka bir gey degildir. Sonunda ibrahim'e
babasrnrn gergekten Allah'rn dügmant ol-
du§u (iman etmeden ölmesi, yahut iman
etmeyece§i vahiy ile) agrkga belli olunca,
o, babasrndan duastnt kesti. lbrahim ger-
gekten gok yufka yürekli, halim (yumugak
huylu) biriidi.

115. Allah, bir toplumu hidäyete erdirdik-
ten sonra saknmalan gereken geyleri

kendilerine agrktan ag§a bildirmedikge
(ve onlarda buyruklarrve yasaklart gi§ne-

medikge) onlan sapkrn klmaz (saymaz;

cezalandrrmaz). Qünkü Allah her geyi

hakkryla bilendir.

116. §üphesiz gu göklerin ve bu yerin
hükümranh§r yegäne Allah'tndtr. Hayat
veren de Odur; can alan da Odur. Sizin
igin Allah'tan bagka ne bir dost, ne de bir
yardrmcr da yoktur.

117. Ant olsun ki, Allah, iglerinden (Tebük
mücahitlerinden) bir grubun (sefer sl rastn-
da gektikleri srkntrhr sebebiyle) kalpleri
neredeyse kayacak gibi (seferden dön-
mek bile kafalanndan geger) iken, (gegerli

özürleri olmadr§t halde Tebük seferine
katrlmamalan igin bazt kimselere izin ve-
di§i igin) bu Peygambe/e ve zor zamanda
kendisine uymus olan o Mühacir (Mekke'li
gogmenler) ile Ensada (gogmenlere yar-
drm eden Medine'lilere) tövbe nasip etti;
sonra onlann tövbesini kabul buyurdu.

Qünkü Allah, onlara karsl gergekten

Reüftur (gok gefkatlidir), Rahim'dir (gok

esirgeyicidir).

(113) Bu äyet ile, Peygambe/imizin amcast, mü-
rebbisi, onun ve ilk Müslüman'lann hamisi Hz.Ebu
Talib arasrnda iligki kurup bu äyeti -fiagä!- onun
küfnine delil sayan dväyet, tiamamen astlstz ve

uydurmadrr. Bu dväyetin astlstz ve kötü niyetle
uydurulmug oldu§unu kanttlayan birgok delillerden
burada sadece bir tanesini ziketmekle yetinece§iz:
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Hz.Ebu Talib'in, Mekke'de Peygamberli§in onuncu
yrhnda vefat etti§i tadhi bir gergektir. Tevbe süresi
ise, Medine'de Hicret'in dokuzuncu y[nda go§un-
luga göre son süre ve bir gönige göre de, sondan
bir önceki süre olarak näzil oldu§u da sabittir. Bu
sürenin 12S. ile 129. eyetlerinin, Mekke'de näzil
olduklan hususunda bir dväyet varsa da, bu 113.
äyetin Mekke'de näzil oldu§u hususunda higbir
riväyet mevcut de§ildir.

Ebu Talib'in, ölümünden önce Peygambe/imizin
srart telkinlerine ra§men iman etmediöini bildiren
tek bir riväyet vardrr ve bu riväyete gore de, o sra-
da Ebu Talib'in yanrnda yalnrz Ebu Cehil ve di§er
mügrik Abdullah bin Ebu Ümeyye bulunuyordu.
Yani bu riväyete itibar edenler, Ebu Talibin, iman
etmeden öldü§üne Ebu Cehil'i gahit gösteriyorlar.
Oysaki gahidin birinci garü Müslüman olmasrdrr.

Bu riväyetin zikredildi§ibaz ünlü hadis kitaplannda
Ebu Süfyan'rn laziletiyle ilgili ayn bir bölüm vardlr.
Ama Hz. Hamzanrn faziletiyle ilgili bolüm yoktur.

Q6aki Ebu Süfyan'rn, Hz. Osman, halife segildi-
§inde onun meclisine gelip Cennet ve Cehennemi
inl«är edip islam'dan önceki inanq üzerinde oldu-
§unu bildiren riväyetler vardrr. (ibni Sa'd- Tabakat.
Taberi- Tarih. Mes'üdi- Murüc)

Bazr gafller de, Hz.Ebu Talib'in c€naze namaztntn
khnmamq olmasrnr, onun l«äfir olarak öldü§üne
delil sayarlar. Qrsaki Peygamberli§in onuncu ylrn-
da cenaze namaa zaten yok idi. Nitekim aynr yrl
vefat eden Peygambe/imizin zevcesi Hz. Hadice
validemizin de cenaze namaztntn klhnmadr§r Siyer
kitaplannda yazrlrdrr.(l'arihu'l Hamis)

Hz.Ebu Talib'in, mügriklere kargr islam'rnr bir ölgü-
de gizlitutmasr ise, Kuryg igindeki saygrnh§rnr koru-
yup Peygambeiimize ve Müslüman'lara daha gok
faydah olmak igindi.

Peygambefimizin anrcag Hz.Abbas da, Mekke
fethine kadar islam'lnr gizlemig ve ancak o gekilde
mügriklerin ger planlannr ö§renip PeygambeerimF
ze rary etmigir. Nitekim Peygamber'imizin azalt
kölesi Ebu Rafi' diyor ki: "Ben, önceleri Abbas'rn
kölesi idim. Abbas da ilk Müslüman'lardandrr; an-
cak o, islam'rnr gizli tutuyordu." (ibni Sad- Tabakat.
Häkim- Müstedrek)

Hz. Ömer de Müslüman olunca, Peygamber,imiz,
ona islam'rnr gizli tutup o gekilde is6m'a hizmet
etmesinitgklif etmigti; ancak Hz.Ömer, bunu l<abul
etmeyip, lslamrmr haykrrmak istedi§ini söylemigi.
(Süyüti-Tarih. ibni EOu §eybe-Müsned)
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118. Allah, (haklanndaki hüküm) geriye
brraklan (Tevbe:106) o üg kiginin tövbe-
lerinide kabuletti. Öye ki, yeryüzü, bütün
genigli§iyle onlara dar gelmig; kalpleri de
bunaldrkga bunalmlgtr ve Allah'tn gaza-
brndan kurtulugun yine Allah'a sr§rnmak-
tan bagka garesi olmadr§rnl iyice anla-
mrslardr. Sonra tövbe etmeleri ffebük
seferine katrlmaylp da tövbeleri kabul edi-
lenler zümresine dähil olmalarr) igin onlarr
tövbeye muvaffak krldr.(Yine rahmetiyle
onlann tövbesini kabul buyurdu ki, tövbe-
leri üzerinde istikamet bulsunlar.) Qünkü
Allah gergekten yegäne Tewäb'trr (bütün
tövbeleri kabul edendir), Rahim'dir (gok
esirgeyicidir).

119. Ey ffevhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Allah'tan (buyruklarrna karst gel-
mekten) saktntn ve (imanlarrnda ve ahit-
lerinde veyahut Allah'rn dininde niyet, söz
ve hareket olarak ) doüru olanlarla bera-
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ber olun!

120. Medine halkna ve yörelerindeki gol

Arap'lanna, (seferde) Allah'rn Elgisi'ni iz-
lemekten geri kalmalan ve kendi canlan-
nr, onun cantnt sakrnmadt§t stkntlardan
saknmalan yarasmev. igte bu gunun igin-

dir ki, gergekten onlann, Allah yolunda bir
susuzlu§a, bir yorgunlu§a ve bir aglt§a
maruz kalmalan, l«äfirleri öfkelendirecek
biryere ayak basmalan ve dügmana kargt

bir bagan kazanmalan, kendileri igin mut-
laka onun kargrlr§rnda büyük bir iyi amelin
mül€fatr yazrlacakilr. Qünkü Allah, iglerini
layrkryla yapanlann mükäfatnt asla zayi
etmez.

121. Yine onlar, kügük veya büyük yaptrk-
lan her hayrrh harcama ve (seferde) geg-
tikleri her dere, yaptklartntn daha güzeliyle
Allah onlan mükäfatlandrrmak igin o, mut-
laka ( onlann sevaplar hanesine) yazfi.

122. (Allah'rn Elgisi'nin katrlmadt§t sefer-
lerde) Mü'minlerin hepsinin sefere glkmla-
rr da do§ru de§ildir. Qünkü onlann her bü-
yük toplulu§undan (kabilesinden yalnlz)
büyük bir grup sefere kattlmalt; (kügük bir
grup ise, Peygamberin yantnda kalmaltdtr
ki, näzil olan) dini hükümleri iyice ö§ren-
sinler ve seferden döndüklerinde kavimle-
rini uyarsrnlar (aydrnlatsrnlar). Umulur ki,
günahlardan sakntrlar.
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123. Ey (l'evhid imant ile) iman etmig
olanlar! (Güvenli§inizi sa§lamak igin önce)
yakrn gevrenizdeki käfirlerle savastn ve
(savag srrasrnda) onlar sizde getinlik

bulsunlar(görsünler). Hem de bilin ki, ger-
gekten Allah, takvä sahipleriyle (buyrukla-
ra muhalefetten saknanlarla) beraberdir.

124. (Ku/an'dan) birsüre indirildi§i zaman
da, iglerinden kimi, hemen der ki: 'Bu süre
hanginizin imanrnr arttrdt?" iman edenlere
gelince, igte bu süre, onlann imantntarttt-
nrve onlar (bununla) seving duyarlar.

125. Kalplerinde hastaltk (küfür, iman zafi-
yeti) olanlara gelince, igte bu süre, onlann
pisli§ine pislik katar ve onlar käfir olarak
ölürler.

126. Onlar (münafiklar) görmüyorlar mt
ki, heryrl birveya iki kez muhakkak bir be-
laya u§ruyorlar, sonra da ne tövbe ediyor-
lar, ne de ö§üt (ibret) ahyorlar!

rEvee sünesi Cüz: 11
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127.Yine, ne zaman bir süre indirilse, on-
lar (münafrklar, oradan kagmak igin alayh,
öfkeli bakrglarla) bibirlerine bakp derler
ki: 'Acaba (kalkrp giderceniz) sizi gören
olur mu?" Sonra da svrgrp giderler. Allah
onlann kalpledni haktan gevirmigtir; gün-
kü onlar gergekten hakkl kavramayan bir
güruhtur.

128. Ant olsun ki, size kendinizden öyle
bir Elgi gelmigtir ki, srkntrya u§ramanlz
ona pek a§rr gelir; o, size gok dügkündür;
bütün mü'minlere kargr pek gefkatlidir, gok
merhametlidir.

129. Ey Muhammed! Bundan sonra e§er
yüz gevirecek olurlarsa, artrk sen de ki:
'Allah bana yeter. Ondan bagka higbir
tiann yokur. Ben yalnrz Ona tevekkül et-
tim (dayandrm). O pek yüce Arg'rn Rabb'i
de yalnrz Odur.
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vÜtrtus sÜnesi: to
Yünus süresi, 109 äyettitr; Mekke'de, nüzül sr-
rasrna göre 51. Süre olarak inmigir. 98. äyetinde
Yünus'un (S.) kavminden bahsedildi§i igin bu ismi
almrgrr.

aisnai u-nninnanuÄni nnaniu

1. Elif, l-äm, Rä. igte bunlar (bu sürenin,
Ku/an'rn äyetleri) pek hikmetli (muhkem)
Kitab'rn äyetleridir.

2. iglerinden (kendileri gibi beger olan,
hatrn sayrlan ünlü bir zengin olmayan) bir
adama: "insanlan uyar ve iman edenler
igin, Rabb'leri katnda sadakat aya§r ol-
du§unu (yünimek ve gaba, do§ru niyet ve
soz ile elde edilen yüksek makam, güzel
mükäfat oldu§unu) müjdele!" diye vahyet-
memiz, bu insanlar (Mekke l«äfirleri) igin

§asrrtrcr mr oldu ki, o käfirler: "Bu adam
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(Muhammed) hig kugkusuz apagtk bir si-
hiröazdrr!" dediler?

3. §üphesiz sizin Rabb'iniz O Allah'ttr ki,
gu göklerive bu yed altt günde (agamada)
yaratmrg; sonra (evreni kugatmtg olan)
Arg üzerine (Yahut hükümranltk tahtlna)
istivä etmigtir (häkimiyet kurmu$ur. Yahut
Kendine özgü bir gekilde kurulmugtur).
Bütün igleri O, yönetir; Onun izni olmadan
hig kimse (mügriklerin tannlanndan hig-

biri) gefaatgi olamaz. igte Rabb'iniz Allah
budur. Oyleyse yalntz Ona tapln. Nigin
dügünüp ibret alm ryorsunuz?

4. Hepinizin en son dönece§i yer, an-
cak Onun huzurudur. Allah'tn do§ru ola-
rak vaadi (sözü) budur. Qünkü güphesiz
mahlüklan (yaratrlmrglan) ilkin O yarailr;
sonra, iman edip de saatih (islam'a uygun)
igler yapanlan adaletle mükäfatlandlrmak
igin (kryamet günü onlan sonsuz hayata)
döndünir. Küfürde direnenlere gelince,

küfürlerinden dolay kaynar sudan igecek
ve pek can yakrct azap onlar igindir.

5. Günegi qrk (enerii) kayna§t, Ayt da nür
(günegten aldt§t aydunltk) klan, ytllann
sayrsrnr ve hesabt (aylan, günleri ve va-
kitleri) bilesinizi diye Aya (Yahut Ay ile gü-

nege) menziller (do§ug- batlg konaklan)
takdir eden de Odur. Allah bunlan ancak
hak (üstün hikmet) ile yaratmrgttr. Allah
bilen (dügünen) bir toplum igin äyetlerini
tafsilat[ olarak anlattyor.

6. Gergekten gece ile gündüzün biÖiri
ardr srra uzayrp klsalarak gelmesinde ve
Allah'rn gu göklerde ve bu yerde yarat-
trklannda, dikkat eden her toplum igin hig
güphesiz birgok äyetler (belgeler) vardtr.
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7€. §üphesiz o kimseler ki, (öldükten

sonra dirilip bedeni olarak) Bize kavuga-
caklannr ummazlar, dünya hayatlna ka-
narlar (razr olurlar), onunla tatmin olurlar
ve o kimseler ki, (dünya sevgisinden do-
lay) äyetlerimizden gafil (dalgtn) olurlar
(öbür hayat igin higbir hazrrltk yapmazlar),
igte bu igledikleri yüzünden onlann vara-
ca§r yer o ategtir.

9. Kugkusuz o kimseler ki, iman edip de
saalih (islam'a uygun) igler yapadar, bu
(kämil) imanlan (Cennete olan imanlan)
sebebiyle Rabb'leri onlan hidäyete (doÖru

yola) erdirir; Naim (nimetleri bol) Cennet-
lerinde onlann altlanndan lrmaklar akar.

10. Cennet yaränrntn oradaki duast:
'Allah'rm, Seni (ganrna yaktgmayan bütün
srfatlardan) tenzih ederiz!" sozleridir. (Ya-

hut bir istekled oldu§u zaman, bu duayt
okurlar ve atzu ettikleri hemen önlerinde
hazrr olur.) Onlann orada birbirlerine (Ya-
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hut meleklerin onlarä) sa§hk dilemeleri de:
"Selam!" demekle olur. Onlann dualannln
sonu ise gu olur:'ßlemleri Rabb'iAllah'a
hamd olsun!"

11. E§er Allah, insanlann, iyili§in gar-
gabuk gelmesini istemeleri gibi, onlara
kötü!üöü gargabuk gönderseydi, elbette
onlann ecelleri (sonlan) bitirilmig olurdu.
Ancak Biz, Bize kavugmayr ummayanlarr
tragknhklan iginde bocalar halde brrakrrrz.
(lcbäri olarak, hidäyete erdirmeyiz.)

12.Bir de, insana bir srkntr dokundu§u za-
man, yan üstü yatarken veya otururken ve-
ya ayakta Bize yalvanp yakarrr. Ancak sr-
ktrsrnr giderdi§imizde, kendisine dokunan
o srknlr yüzünden Bize hig yalvarrp yakar-
mamrs gibi savugur gider. igte o haddi a-
ganlara (mügriklere, gafillere) yapmakta ol-
duklan geyler (dünyanrn zevk-ü safasr, gey-
tianlan taraf rndan) böyle güzel gösterildi.

13. Ant olsun ki, Biz sizden önce nice ne-
silleri, Elgilerimiz kendilerine apagrk deliller
(mucizeler) getirdikleri halde zulmettikleri
ve (gelecekte de) iman edecekolmadrkla-
n igin heläk etmigizidir. igte Biz, mücrimler
(suglular) güruhunu böyle cezalandlnnz.

14. Sonra, onlann ardrndan sizleri yer-
yüznde halifeler (onlann halefleri) krldrk ki,
neler igleyece§inizi (ibret ahp almayaca§r-
nrzr) görelim.
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15. Ayetlerimiz onlara agrk, agrk okun-
du§u zaman da, (öldükten sonra bedeni
olarak dirilip) Bize al«ugmayt ummayan-
lar: "Bundan baSka (bizim tannlanmrzl kö-
tülemeyen, ölümden sonra bedeni diriligi
ve azabt söylemeyen) bir Ku/an getir, ya
da bunu de§igir!" dediler. Ey Muhammed!
De ki: "Onu kendili§imden de§igtirmek
benim igin mümkün de§iHir; ben ancak
bana vahyolunana uyanm. Qünkü e§er
ben, Rabb'ime kargr isyan edecek olur-
sam, pek büyük bir günün azablnadan
gergekten korkanm."

16. De ki: "E§er Allah dilesydi, ben bunu
size okumazdrm; O da, onu (benim lisa-
nrmla size bildirmezdi; bagkaslnrn lisanry-
la size bildirirdi); nitekim bundan (Ku/an
bana indirilmeden) önce sizin aranrzda bir
ömür boyu yagadrm (ve böyle bir geyden
söz etmedim). Nigin akhnrzr kullanmryor-
sunuz?"
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17. Allah'a kaqr yalan uydurandan, ya
da Onun äyetlerini yalan sayandan arilk
daha zalim kim olabilir! Gergek gudur ki, o
mücrimler (suglular) asla iflah olamazlar.

18. Hem de, mügrikler, Allah'tian bagka,
kendilerine ne zata\ ne de yarar sa§la-
mayan nesnelere de tapryorlar ve onlar:
"igte bu taptrklanmrz, Allah katrnda bizim
gefaatgiledmizdir!" diyorlar. Ey Muham-
med! Sen de ki: "Siz, Allah'a, gu göklerde
ve bu yerde Onun bilmedi§i bir geyi (orta-

§r) mi haber veriyorsunuz?" Allah, onlann
ortak kogtuklannrn hepsinden münzzehtir
ve yücedir.

19. Bütün insanlar da, önceleri (Kaabil,
Häbil'i öldürünceye de§in, yahut Nuh tu-
fanrndan sonra hak ve frtret dini üzerinde
ittifak etmig, yahut peygamberlerin fetret
devrinde bätrl üzerinede ittifak etmig) bir
tek ümmet idi, sonra aynh§a dügtüler.
E§er Rabb'inden bir kelime (cezalann k-
yamete kalaca§r sözü, hükmü) gegmemig
(yazrlmamrg) olsaydr, aynla§a dügtükleri
konuda aralannda mutlaka hemen hüküm
verilirdi (hak ettikleri azap inerdi).

20. Birde o l«äfirler: "Muhammed'e (istedi-

§imiz türden, Saalih Peygamber ile Musa
peygamberin mucizeleri türünden) bir mu-
cize indirlse ya!" derler. Ey Muhammed!
Buna kargr sen de ki: "Gaybr (görünme-
yeni bilmek), ancak Allah'a mahsustur.
(Belki istedi§iniz türden bir mucizenin in-
dirilmesinde fayda olmadr§t igin indirilme-
migtir) Artrk (iman etmeyeceks eniz azabt)
bekleyin; güphesiz ben de sizinle beraber
bekleyenlerdenim."
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21. O insanlara (Mekke käfirlerine), doku-
nan (krtlrk ve hastalk gibi) bir srktntrdan
sonra (bollukve sa§hk gibi) bir rahmeti tat-
trrdrk mr, onlar äyetlerimize kargr hemen
düzen (ger planr) kurmaya kalkrgrrlar. Ey
Muhammed! Sen onlara de ki: "Düzen
(plan ) kurma iginde Allah sizden gok sü-
ratlidir." Qünkü Bizim elgilerimiz (melekle-
rimiz), bütün o kurdu§unuz tuzaklan ger-
gekten yazryotlar. (O tuzaklarrn intikaml
ahnacaktrr.)

22. Sizlerikarada, denizde gezdiren ancak
Allah'trr. Nihäyet siz (deniz yolculu§unda)
gemide olup da, gemiler tatlt bir rüzgärla
igindekileri ahp gütünirken, yolcular da
bundan dolay negeleniken, aniden gemi,
giddetli bir frrtrnaya yakalanrnca, her yan-
dan dalgalar onlara vurmaya baglaynca
ve (tehlikelerle) gepegevre kugattldtklannt
anlayrnca, onlar dini yalntz Allah'a hälis
krlarak göyle dua ederler: 'Ant olsun ki,
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e§er Sen bizi bundan kurtaracak olursan,
hig güphesiz biz gükredenlerden (Allah'a
ortak kogmayanlardan) olaca§rz!"

23. Ancak Allah onlan kurtannca hemen,
onlar o ülkede haksrz yere tagkn[k eder-
Ier. Ey insanlarl Sizin tagknh§rnrz yalnrz
kendi aleyhinizedir. (Vebäli size äittir. Ya-
hut zulmünü2, sizin gibi insan haklanna
sahip olan insanlaradrr.) Siz bu dünya ha-
yatrndan gegici olarak yararlanryorsunuz;
sonra hepinizin son dönügü Bizedir. igte
o zctman yaptklannrzr size haber verece-

öiz.

24. Dünya hayatr ancak guna benzer:
Gökten bir su indirdik de, insanlann ve
sa§mal hayruanlann yedikleri türden olan
yeryüzü bitkileri bu su ile geligip birbirine
kangrr. Nihäyet yeryüzü süslerini takrnrp
bezendi§i ve toprak sahipleri de onun
üninlerini almaya muktedir olduklannr
sandrklan bir srrada gece veya gündüz
(felaket) buyru§umuz ona erigir de, sanki
dün yerinde yokmug gibi hepsini kesilip bi-
gilmig bir hale getiririz. igte derin dügünen
bir toplum igin Biz äyetlerimizi böyle uzun
uzadryaagk[yoruz.

25.7alen Allah (bütün kullannr) Selam
yurduna (Allah'rn yurduna, selamet yurdu
olan Cennete) ga§rnr ve kimi dilerse onu
(kendi gayretleriyle) dosdoüru yola iletir.
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26. Layrkryla (iman edip) iyilik yapanlara
güzel mükäfat ve (on katrndan yedi yüz
katrna kadar) daha fazlasr var. (Allah'rn
ba§rglamasr ve hognutlu§u da var. Güzel
iman sahipleri igin Cennet ve ilave olarak
Allah'rn cemalini görmek bahtiyarh§r da
vardrr.) Hem de, onlann yüzlerine ne bir
kara leke bulagrr; ne de bir zillet (korluk)
bulagrr. (Yüzleri hig kararmayacak ve kr-
zarmayacak) igte onlar Cennet yalänrdrr;
hep orada kalacaklardrr.

27. Kötülük igleyenlere gelince, kötülü§ün
@zasr yalntz onun mislidir. Bir de, onla-
nn yüzlerini hoduk (zillet) kaplar; onlar igin
Allah'tian bagka bir kurtarrcr yoktur. Yüzleri
sanki karanhk gecenin pargalarryla örtül-
mügtür. igte onlar Cehennem yadnrdlr;
hep orada kalacaklardrr.

28. Kryametgünü de Bizonlarrn (Allah'tan
bagkasrna tiapanlann ve tiapllanlann) hep-
sini toplayaca§rz; sonra, Allah'a ortak ko-
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§anlara: "Siz ve ortak kogtuklannrz (me-
lekler, Mesih isa, yahut geytanlar ve di§er
bätrl tannlar) oldu§unuz yerde bekleyin!"
diyece§iz. Böylece onlan bibirinden ayr-
racrr§z. (Onlan mü'minlerden ayt tttcaörz.
Onlarla tapilklan bätrl tannlar arasrndaki
ba§r koparaca§2.) Onlarrn ortak kogtuk-
lan da göyle diyecekler: "Siz bize tapmr-
yordunuz ki!" (Bizim, sizinle ilgimiz yok.)

29.'Arilk bizimle sizin aranzda gahit ola-
rak Allah yeter. Hig güphesiz sizin bize
taptr§rnrzdan bizim haberimiz yoktu."

30. igte orada herkes gegmigte yaptrklarr-
nrn sonuglannr bulacak (Yahut yaptrklan-
nr okuyacak) ve gergek Mevlä'lan Allah'rn
huzuruna döndünilecekler; uydurduklarr
(gefaatgi (!) tannlar) ise, onlara göninmez
olacaklar.

31. Ey Muhammed! Onlara (mügriklere)
de ki: "§u göklerden ve bu yerden kim
sizin rzknrzr veriyoP Ya da duymak gü-
cüne (kulaklara) ve gömek gücüne (göz-
lere) kim mälik oluyor? Yine cansrzdan
canlryr kim gkanyor; canhdan da cansrzr
kim grkanyor? Yine, bütün igleri kim yö-
netiyor?" Onlar hemen:'Allah!.." diyecek-
lerdir. De ki: "Oyleyse nigin (Allah'a ortak
kogmaktan) saknmryorsunuz (Ievhid
ehli mü'min olmuyorsunuz; nigin kendinizi
Allah'rn azabrndan sakrnmryorsunuz)?"

32. igte bütün bunlarr yapan sizin gergek
Rabb'iniz olan Allah'trr. Artrk haktan son-
ra sapknhktan bagka ne vardrr! Öyteyse
haktan nasr! gevriliyorsunuz?

33. igte boylece Rabb'inin, fäsrklar (büs-
bütün yoldan grkmrglar) hakkndaki:'On-
lar asla iman etmezler!" sözü gergeklegti.

vor.russÜnEsi @ cüz:ll

13 s;- tt gi';-ip iit;lrü *. ü'eG t r'§'j'
ig- U&E *'n:l;';l @ :'is,t'i. icti"ll;'6at

!$. 3i i;i i;tir st,iA- :#iA c $j u i;'i;..:t ir
c i @lH 4k,: Ju :; i t i:$* üi
't 

r't rU 3Är, 4 * ",Sat't A, $ t Vßi'|i-
li b,si-;it:'rfirriLSü ü; @ ö.,i;.i;t, ,*l"

v- si .$q'S*Z' ii uc ir a"x 6: i tur

i'*t]''e ß'"';;t:ol ä. c, @ fufi 
' 
s,, L f,

@ *::Li* 4 il ai' a'r-i;"r ;; r'L:'t' $,,

+rE U-c- ü, {-r, tH. t q tik .y.

$GsG,7S',ütt'n4i: n afi tk ,ui
4t j' t ürr-i ü & i :,',r üü i"z; @,r"1ti.I
"$U'4 

i A.l,sa iti,k i:13 g'A,y p
iä; @ 

'dj;r q€it)i;'J:riqsi.;Ci

@ |hx.n üG i i (-2u'** ar;i',t1yl,;:t ü

34. Ey Muhammed! (Mügriklere) de ki:
"Sizin Allah'a ortak kogtuklannrz iginde
ilkin yoktan var eden, (öldükten) sonrcl
da onu hayata döndüren var mrdrr?" De
ki: 'Allah ilkin yoktan var eder; (öldükten)
sonra da onu hayata döndürür. Oyleyse
(haktan) nasr I saptr n[yorsunuz?"

35. De ki: 'Allah'a ortak kogtuklannrz igin-
de hakka erdiren var mr?" De ki: 'Ancak
Allah, hakka erdirir." Pekiyi, hakka erdiren
mi kendisine uyulmaya daha layrktrr, yok-
sa hidäyete erdirilmedikge kendi kendine
do§ru yolu bulamayan mr? Oyleyse size
ne oluyor? Nasrl böyle (apagrk akla aykrn
olarak ) hükmediyorsunuz?"

36. Onlarrn (mügriklerin) gogu ancak zan-
na (bog hayallere, yanhg kryaslamalara)
uyuyorlar (atalannt taklit ediyorlar). §üp-
hesiz zan, hak (ilim, dogru inang) olarak
higbir gey ifade etmez. Allah, onlann bü-
tün iglediklerini gergekten bilendir.
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37. Bu Kufan, Allah'tian (olmayp) bagka-
sr tiarafrndan uydurulabilecek bir Kitap da
de§ildir; o, ancak kendisinden önceki Ki-
taplan tasdik eden ve yazrlanlan (Allah'rn
yazdr§r, tesbit etti§i inang ve hükümleri)
agrklayandrr. Kufan'da higbir güphe yok-
tur; o, Alemlerin Rabb'i'ndendir.

38. Yoksa Kufan'r kendisi (Muhammed)
mi uydurdu, diyorlaP Ey Muhammed!
Sen de ki: "E§er siz (bu iddianrzda) do§ru
iseniz, haydi onun benzeri bir süre getirin;
Allah'tan bagka yardrm isteyebilece§iniz
hekesi de yardrma ga§rnn!"

39. Hayrr öyle de§il; onlar ilmini kavraya-
madrklan ve yorumu (igindeki vaatlerin
äkbeti) henüz kendilerine gelmemig olan
(manalanna väkrf olamadrklan) Kudan'r
yalanladrlar. Nitekim onlardan öncekiler
de hakkr böyle yalanlamrglardr. igte o za-
limlann sonu nice oldu, bir bak!

ß. Onlardan (Mekke l«äfirlerinden)
Kur'an'a (iglerinden hak oldu§una) inanlar
(ve inat olarak iman etmeyenler) da var,
inanmayanlar da var (Yahut gelecekte
iman edecekler de var, iman etmeyecek-
ler de var). Senin Rabb'in ise, bozguncu-
lan herkesten iyi bilmektedir.

41. Ey Muhammed! E§er onlar (bunca
delilden sonra yine) seniyalanlamaya de-
vam edecek olurlarsa, (savag izni gelin-
ceye kadar ) gimdilik onlara de ki: "Benim
iglediklerim (amelim) bana, sizin igledikle-
riniz de size! Benim yaptrklanmla sizin bir
iligkiniz yok, sizin yaptlklannrzla da benin
bir iligi§im yok."

42. (Sen Kufan okurken, islamr anlatlr-
ken) iglerinden seni dinleyenler de var
(yine de, bir geyi duymayan sa§lrlar gibi
kabul etmiyorlar); igte bu sa§rrlara sen mi
iglttireceksin? Hem de, akllannt kullanmr-
yodarsa!..
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4(1. iglerinden öylesi de vardrr ki, sana
dikketle baktyor (ve peygamberli§inin ka-
ntlannr da görüyor; ancak yine de iman
etmiyor). igte bu körlere sen miyolu gös-
tereceksin? Bir de basiretleri (kalp gözleri
de) yoksa!..

tl4. Gergekten Allah insanlara en ufak bir
gey zulmetmez (onlann duyulannr va akrl-
lannr almaz); ancak insanlar (duyularrnr
ve akrllannr gahgtrrmamakla) kendi kendi-
lerine zulmederler.

tt5. Allah onlann hepsini diriltip (huzurun-
da ) toplayaca§r gün de, gündüzün bir
saatinden bagka (dünyada, mezarlannda)
kalmamrg gibi olacaklar; (az bir zaman
önce birbirlerinden aynlmrg gibi) birlcirle-
rini tanryacaklar.(Sonra mahgerin dehgeti
kargrsrnda bibirlerini tanrmaz olacaklar.)
Allah'rn huzuruna (bedeni') olarak kavrga-
caklannr yalan sayrp da, hidäyete erme-
mig olanlar, elbette hüsarana u§rayacak-
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lardrr.

tt6. E§er o käfirlere vaat etti§imiz aabn
bir krsmrnr (sen hayatta iken) sana ger-
geken (dünyada) gösterecek olursak, (ne
älä;) yok e§er (bunu sana göstermeden)
seni gergekten (dünyadan) vefat ettirecek
olursak, nihäyet onlann son dönügü Bize
olacak; sonra Allah onlarrn yaptrklanna
gahit olacaktrr (onlann cezasrnr verecek-
ti0.

47. (Heläk olan eski toplumlardan) her to-
lumun da bir Eligisi (peygamberi) vardrr.
Elgileri (onlara kantlarla, mucizelerle) ge-
lince (ve onlar da onu yalanlayrnca) ara-
lannda adalatle hükmedilmig (peygamber
ile mü'minler kurtulup käfirler heläk olmug-
lardrr) ve onlara zulmedilmemigtir. (Yahut
kryamet günü her peygamber kendi üm-
meti hakkrnda gahitlik ettikten sonra aftl-
lannda adaletle hükmedilir; peygamber
ile ona iman edenler kurtulur; onu yalan-
layanlar da azaba u§raühr ve onlara zul-
medilmez.)

tl8. Bir de, onlar (alay ederek): "E§er siz
dogru sözlü kimseler iseniz, (bizi onunla
tehdit edip durdu§unuz) gu azap ne za-
man?" diyorlar.

49. Ey Muhammed! De ki:'Allah'rn dile-
di§inden bagka, benim kendi kendime
bile ne bir zarar, ne de bir yarar sa§lamak
iml«änrna sahip de§ilim. Her toplumun bir
eceli (vädesi) vardrr. Ecelleri geldi§i za-
man artrk onlar ne bir saat geri kalrrlar; ne
de ilerigiderler. (Onun igin acele etmeyin,
sizin de vädeniz gelecek ve size vaatedi-
len azap gergeklegecektir.)

50. De ki: Gördünüz mü (baksanrza):
E§er Allah'rn azabr size gece veya gün-
düz gelip gatacak olursa, (siz) mücrimler
(mügrikler) o azabrn hangisiniacele ister-
ler (istersinizi)?

51. Azap gergeklegtikten sonra mr ona
inanacaksrn z? Size:. "$imdi mi?.. Oysaki
siz o azabr (alay ederek) gergekten acele
isteyip duruyordunuz!" denilecek.

52. Sonra, o zulmedenlergöyle denilecek:
"Haydin, tadrn sonu olmayan azabr! Siz
ancak iglediklerinizin azabryla cezalandr-
ralacaksrnrz!"

53. Bir de, onlar: "O azap gergek mi?"
diye senden bilgi edinmek isteyeceklerdir.
De ki: "Evet, Rabb'ime yemin olsun ki, o,
gergektir. Hem de, siz Allah'r bundan äciz
brrakabilecek de§ilsiniz!"
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54. E§er (küfür veya bagkasrna haksrz-
Irkla) zulmeden her fert, yeryüzünde bu-
lunanlann hepsi kendinin olsa, (kryamet
günü u§rayaca§r azaptan) kurtulmak
igin kesinlikle hepsini feda ederdi. Aaabr
gördükleri zaman da, iglerinde derin pig-

manhk duyarlar. Aralannda (girklerinden
dolayr mügrikler arasrnda, yahut zalimler
ile mazlumlar arasrnda) yine de adaletle
hükmedilir ve onlara zulmedilmez.

55. Haberiniz olsun ki, gu göklerde ve bu
yerde ne varsa hepsi Allah'rndrr. Haberi-
niz olsun ki, Allah'rn vaadi gergektir. An-
cak goklan bilmez.

56. O, hayat verir; O, can alrr ve hepiniz
Ona döndürüleceksiniz.

57. Ey insanlar! Size Rabb'inizden bir
o§üt, kalplerdeki hastahklar igin bir gifa
ve mü'minler igin hidäyet ve rahmet (olan
Kudan) gelmigtir.
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58. Ey Muhammed! De ki:'YalnrzAllah'tn
lütuf ve rahmetiyle (Kudan'rn indirilmesiy-
le), igte ancak bunlarla artrk sevinsinler.
Bu, onlann bütün biriktirdiklerinden daha
hayrftdrr."

59. De ki: 'Allah'rn size indirip de, sizin
onun bir krsmrnr haram, bir krsmrnr da
heläl saydr§rnrz (Mäide: 103.En'äm: 138)
nzk igin ne diyorsunuz?" De ki: "Bunda
(bu haram ve helälsaymanrzda) Allah mr

size izin verdi, yoksa siz, Allah'a ittira mr

ediyorsunuz?"

60. Allah'a kaqr yalan uyduranlar (iftira
edenler), kryamet gününü ne sanryor-
lafi Hig güphesiz Allah, insanlara kargr
lütufl«ärdrr; ancak onlann pek go§u gük-
retmezler.

61. Bir de, Ey Muhammed! Sen nasrl bir
halde bulunsan, Ku/an'dan ne okusan ve
siz nasrl bir igte gahgsanrz, siz o ige da-
hp gitti§iniz zaman, Biz mutlaka üzerinize
gahidiz. Hem de, ne bu yerde, ne de gu
gökte bir zerre a§rrh§nca higbir gey de
Rabb'inizden gizli kalmaz; ondan daha
kügük ve daha büyük bir 9ey de yoktur ki,
apagrk bir kitapta (Levh-r Mahfüz'da) bu-
lunmasrn.

vürrrus s0Resi
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62. Haberiniz olsun ki, Allah'rn velileri
(sevgili kullan) igin korku yoktur;onlar kay-
grlanacak da de§illerdir.

63. Onlar iman eden ve takväyr gözeten
(buyruklara ve yasaklara uyan) kimseler-
dir.

64. Onlara bu dünya hayatrnda da, öbür
dünya hayatrnda da müjde vardrr. Allah'rn
sözlerinde (vaatlerinde) higbir de§igiklik ol-
maz. igte pek büyük mutluluk ancak budur.

65. Ey Muhammed! Onlarrn sözleri
(Allah'a ortak kogmalan, seni yalanlama-
lan, tehditleri) de saktn, seni üzmesin.

Qünkü bütün izzet (gan, geref, üstünlük)
Allah'a mahsustur. Allah yegäne Semi'dir
(he rgeyi hakkryla igitendir), Alimdir(her
geyi hakkryla bilendir).

66. Haberiniz olsun ki, gu göklerde kim
varsa, bu yerde de kim varsa, hepsi Al-

Cüz:11

lah'rndrr. Allah'tan bagka ortaklara da ta-
panlar ise, hakikatte ortaklara uymuyor-
lar; ancak kuruntuya (kendi kuruntulanna
göre onlar, kendileri igin Allah katrnda ge-
faatgi olacaklan zannryla onlara) uyuyor-
lar (Yahut onlar neyin pegine dügüyorlar?
Ancak zannrn pegine dügüyorlar) ve onlar
ancak yalan söylüyorlar.

67. iginde sükünet (istirahat) bulasrnrz diye
geceyi, gönip gahgasrnrz diye de gündüzü
var eden ancak Allah'tr. Hig güphesiz igi-
ten birtoplum igin bunda (Allah'tn varh§rnr
ve birl i§in i kan fl ayan) bi rgok deliller vard r r.

68. Onlar (Yahudi'ler, Uzeyr igin, Hrristi-
yan'lar, isa igin, puperstter de, melekler
igin): 'Allah gocuk edindi" dediler. O, bun-
dan münezzehtir. Higbir geye ihtiyacr ol-
mayan yegäne Odur. $u göklerde ve bu
yerde nevarsa hepsiOnundur. Bu konuda
sizin elinizde higbir kanft yoktur. Yoksa siz
Allah hakknda bilmedi§iniz (yalnrz atalan-
nrzr taklitle) bir geyi mi söylüyorsunuz?

69. Ey Muhammed! De ki:'Allah'a kaqr
yalan uyduranlar hig rahat bulmazlar.

70. Onlar igin dünya hayatrnda az biryarar-
lanma vardrr; sonra onlann son dönügleri
Bizedir; sonra da Biz onlara, küfürlerinden
dolay pek giddetli bir azabt' tattrraca§rz.
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71.Ey Muhammed! Onlara Nüh'un habe-
rini(bagrndan gegeni) de oku. Hanibirza-
man o, halkrna goyle demigti: "E§er benin
arantzda bulunmam ve Allah' r n äyetleriyle
ö§üt vermem sizlere a§rr geldi ise, bilin ki,
ben, Allah'a tevekkül ettim (dayanrp gü-
vendim). Artrk siz, ortaklannrzla beraber
toplanrp yapaca§rnrz igi kararlagtrnn; son-
ra bana kargr yapaca§rnrz ig gizli kalma-
srn (; yahut bagrnza dert olmasrn); sonra
bana yapaca§rnrzr yaprn ve bana göz ag-
trrmayrn."

72. "Bundan sonra e§er (benim ö§ütlerim-
den) yüz gevirecek olursanrz, bilin ki, ben
sizden higbir ücret istemig de§ilim .(Oyley-
se yüz gevirmenizi gerektirecek bir sebep
yok.) Benim ücretimi (kargh§rmr) verecek
olan ancak Allah'tr. Hem de ben, Müs!ü-
man olmakla emrolundum."

73. Sonunda halkr Nüh'u yalancr yerine
koydular. Nihäyet Biz de onu ve gemi-
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de onunla beraber bulunanlan kurtiar-

drk ve onlan halifeler (yeryüznde Allah
adrna buyruklannt uygulayanlar) ktldtk;
äyetlerimizi yalan sayanlan ise tufanda
bogduk. igte o uyanlanlartn sonu nice
oldu, bir bak!

74. Sonra Nüh'un ardtndan birgokAllah'tn
Elgilerini kendi halklarrna gönderdik. igte
onlar da kendi halklanna agrk deliller (mu-

cizeler) getirdiler; ancak o halklar, (pey-
gamberler kendilerine gelmeden önce
yalanladrklan seye, bätrh gelenek haline
getirdikleri igin) iman edecek de§illerdi.
igte Biz, haddi aganlarrn kalplerini boyle
(sanki) mühürleriz.

75. Sonra onlann ardrndan da Musa ile
Härun'u mucizelerimizle Firavun'a ve
onun devlet erkänrna gönderdik; ancak
onlar kibirlik tasladrlar (imanr gururlanna
yediremediler). Taten onlar günahl«är bir
güruh idiler.

76. igte Bizim katrmrzdan onlara hak ge-
lince: "Hig kugkusuz bu apagrk bir büyü-
düd'dediler.

77. Musa onlara dedi ki: "Size hak gelince,
ona büyü mü dersiniz? Bu, büyü müdür?
Oysaki büyücüler feläh (kurtulug, rahat)
bulamazlar."

78. Onlar Musa'ya dediler ki: "Sen bizi
atalanmrzr üzerinde buldu§umuz dinden
gevirmek ve bu topraklarda ululuk (iktidar)
ikinizin olmasr igin mi bize geldin? Zalen
biz ikinize inanacak de§iliz."

(71) Nüh'un(S.) bu gekilde onlara hitap edip mey-
dan okumasr, onlann tehditlerine hig aldrrmad§rnr,
onlarrn bu tehditlerini gergeklegtirmeye imldn bula-
mayacaklannr, Allah'rn (C.) kendisini koruyaca§rna
güvendi§ini göstermek igindir.

[rit) Hz. Nüh, kendi kavmine delilleri beyan ederek
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onlafl ilzäm ettikten ve hal<tan yüz gevirmeleri igin

inat ve serkeglikten bagka bir sebep kalmadrktan
sonra onlar yine de srarla kendisini yalanladrlar.
ige bundan dolay azap hükmü onlar igin hak oldu.

f/4) O kavimler, peygamberleri gelmeden önce-
ki Cähilirye dönemlerinde Tevhidi (ortaksrz Tanrt
inanonr) duymamq degilledi; aksine her kavim
kendineden öncekilerden Tevhidi duymugu. Ör-
ne§in: Semüd kavmi, Ad kavminin kalanlanndan,
Ad kavmi de, Nüh kavmimim kalanlanndan Tevhidi
duymuglardr; ancak yine de yalanhyorlarOr. ige Ou

kavimlerin peygamberleri geldikten sonraki halleri
de, öncekilerden fakft olmadr ve kendilerine hig
peygamber gelmemig gibi davrandrlar.

F5) Ayette Firavun ile kawninin egraftntn, devlet
erkänrnrn, zikredilmesi, ön planda onlann olmastn-
dan dolaydrr.
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79. Firavun da (erl«änrna) dedi ki:"Bütün
bilgin (usta) büyücüleri getirin bana!"

80. Nihäyet büyücüler gelince, Musa, on-
lara:'Atiaca§rnrzr atr n!" dedi.

81. Bunun üzerine onlar, atiacaklannt
atrnca, Musa onlara dedi ki: "Bu sizin ge-
tirdi§iniz büyünün ta kendisidir. Kesinlikle
Allah bu büyünüzü boga grkarcakfir. Qün-
kü Allah bozgunculann isini asla düzgün
brrakmaz."

82. "Hem de, mücrimlerin (suglulann) ho-
guna gitmese de, Allah hakk kelimeleriyle
(buyruklanyla, vaatleriyle, hükümleriyle)
yerine getirir.

[Xl. Sonunda Firavun ve devlet erkäntntn,
kendilerine igkence edecekleri korku-
sundan, Musaya kendi kavminin (israil

O§ullan'nrnn veyahut Firavun kavminin)
bazr genglerinden bagkast iman etmedi.



Cüz:11 K YüNUSSüRES|

Bir de, günkü Firavun hig güphesiz o ülke-
de gücü elinde bulunduran bir diktatör idi;
hem de o, (ululuk iddiasrnda ve azgtnhl«ta)
gok agrn gidenlerdendi.

8[. Musa de dedi ki: "Ey halkm! E§er siz
Allah'a iman etmig ve Ona teslim olmug
iseniz, arhk yalnlz Ona tevekkül edin (gü-
venin, dayanrn)!"

85. Bunun üzerine onlar da dediler ki: "Biz
yalnz Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabb'imiz!
Sen bizi zalimler güruhu igin bir fitne ko-
nusu klma (onlan bagrmza musallat edip
de, bizionlann eliyle imtihan etme)!"

86. 'Ve bizi rahmetinle bu käfirler güru-
hundan kurtiar!"

87. Biz de Musa ile kardegine göyle vah-
yettik: "Mrsr/da halklnlz igin (mesken,
mäbet olarak) evler edinin ve evlerinizi
namazgäh (Yahut Krble'ye, Kä'be'ye yö-
nelik namazgählar) yaprn ve namazlannr-
zr dosdo§ru fievhid ehlinin mamazr gek-
linde) khn! Ey Musa! Sen de mü'minleri
(zater ve cennetle) müjdele!"

88. Aynca Musa dedi ki: "Ey Rabb'imizl
Sen gergekten Firavun'a ve erkänrna bu
dünya hayatrnda debdebe (zinet) ve nice
mallarverdin. Ey Raabb'imiz! Onlar (nan-
körlük edip) Senin yolundan saptlrslnlar,
bakahm! (Yahut dünya[klanyla grmarrp
geleceklerinin kararmasr igin mi onlan
kendilerine verdin.) Ey Rabb'imiz! Onlarrn
mallannr sil, süpür ve kalplerinin basiretini
ba§la (kendi iradeleriyle basiretlerini ba§-
ladrklan igin Sen, icbäriolarakonlann kalp
basiretlerini agma) ki, onlar pek can yakrcl
azabr görünceye dek iman edemesinler!"
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89. Allah buyurdu ki: "ikinizin duasr kabul
olunmugtur (zamanl gelince gergeklege-
cektir). Ancak siz dosdo§ru olmaya (hak-
ka ga§rrmaya, delilleri anlatmaya devam
edin ve sakn, kendini bilmezlerin yolunu
tutmayrn (Allah'rn vaadine güvenmemez-
lik etmeyin; onun hemen gergeklegmesini
istemeyin)!"

90. Ve Biz, israil O§ullarr'nr o denizden
gegirdik. Derken, Firavun ve askerleri, az-
grnhk ve dügmanhkla akadan onlara ye-
tigtiler. Sonunda Firavun bo§ulaca§rnr an-
layrnca göyle dedi: "Ben, israil O§ullarr'nrn
iman etti§iTanndan bagka tanrr olmadl§r-
na gergekten iman ettim; ben de Müslü-
man'lardanrm (Ona teslim olanlardanrm)."

91. §imdi mi iman ediyorsun? Oysaki
daha önce gergekten isyan etmig ve boz-
gunculardan olmugtun.

92. igte Biz bugün senin canslz cesedini
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sahile vurduracaörz ki, senden sonrakile-
re (gelecek nesillere, öldü§üne inanma-
yan bazr israil O§ullarr'na) ibret olasrn.
Talen insanlann pek go§u äyetlerimizden
gergekten gafildir.

93. Ant olsun ki, Biz, israil O§ullarr'nr da
verimi bol biryurda (§am bolgesine) indirip
yerlegtirdik ve onlara temiz, hog geylerden

nzk verdik. Sonra kendilerine bilgi gelin-
ceye (fevrat'r okuyup anlayrncaya, Pey-
gambe/imizin srfatlannr Tevratta okuyup
gerge§i anlayrncaya) de§in (kendi dinleri
konusunda, Peygambefimiz hakknda)
anlagmazh§a dügmediler. Rabb'in, hak-
krnda anlagmazh§a dügtükleri geylerde
kryamet günü aralarrnda kesinlikle hük-
medecektir.

94. Ey MuhammedlArtrk e§er sen (senin
ümmetin) sana indirdi§imizden (äyetlerle

bildirdi§imiz tarihi olaylardan) her hangi
bir güphe igine dügecek olursan (ümme-
tin güphe igine dügecek olursa), haydi,
senden önce o Kitabt fievrat't) okuyan-
lara sor (sorsunlar)! Ant olsun ki, sana
Rabb'inden hak gelmigtir. Arttk sakln,
güphe edenlerden olma (ümmetin güphe
edenlerden olmasrnlar)!

95. Sakrn, Allah'rn äyetleriniyalan sayan
kimselerden de olma (ümmetin olmasln-
lar); sonra hüsrana u§rayanlardan olur-
sun (olurlar).

96. §üphesiz (kendi iradeleriyle küfre sap-
lanmalanndan ötürü) Rabb'inin kelimesi
(azap hükmü), aleyhlerinde sabit olanlar,
iman etmezler (onlarrn imanl igin uÖra§-

ma).

97. Onlara bütün mucizeler gelse bile, pek
acr veren azabr görünceye de§in iman et-
mezler.
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98. (Heläk edilenlerden) kegke (azabt
görmeden önce) iman edip de, imanla-
n kendilerine fayda vermig bir memleket
halk olsaydr! (Yahut azap gelmeden önce
iman edip de, imanlan kendilerine fayda
vermig bir meleket halkr yoktur.) Yalntz
Yünus kavmi, (azabrn emärelerini görün-
@, azap gelmeden) iman edince, dünya
hayafinda onlara gelmekte olan rezil-nis-
va edici azabr kaldrrmtg ve belli bir süreye
de§in (ömürleri kadar)onlan dünya nimet-
lerinden faydaland r rmrgtrk.

99.Ey Muhammed! E§er Rabb'in (icbäri
olarak) dilemig olsaydt, yeryüzündekilerin
hepsi mutlaka iman ederlerdi. Oyle iken,
iman edinceye kadar insanlan sen mizor-
layacaksrn!

1ü). Allah'rn izni olmadan hig kimsenin
(srrf kendi gabastyla) iman etmesi müm-
kün de§ildir. (iman, kulun, iradesini, akltnl
kullanmasr, Allah'tn da yaratmastyla olur.)

Cüz:11
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Akrllannr kullanmayanlar üzerine de Allah
pislik (azap) indirir.

101. Ey Muhammed! Onlara de ki: "§u
göklerde ve bu yerde neler var, baksanr-
za!" Bunca belgeler (kanflar) ve uyanlar
da, iman etmeyecek bir topluma higbir
fayda vermez.

102. Arilk onlar, kendilerinden önce gelip
gegmis toplumlann azap günlerinin ben-
zerle.rinden bagkasrnr beklemiyorlar. De
ki: "Oyleyse bekleyin; kugkusuz ben de
sizinle beraber bekleyenlerdenim."

103. Biz (gelip gegmig toplumlarda küfre
saplanmrg olanlan heläk ettikten) sonra
Elgilerimizi ve iman edenleri kurtanyorduk.
igte böytece üzerimize bir hak olmak üze-
re (bir hakmrg gibi) Biz (mügrikleri heläk
ederken) bu mü'minleri (Muhammed ve
Ashab'rnr) kurtiaraca§rz.

104. De ki: "Ey insanlar! Siz e§er benim
dinimden bir güphe iginde iseniz, bilin ki,
ben, sizin Allah'tan bagka da taptklannr-
za tapmam; fakat ben, ancak sizin canr-
nrzr alacak olan Allah'a tiapanm ve ben
mü'minlerden olmakla emrolundum."

105. 'Yine, bana buyurulciu ki, Hanff
(Mtrla de§il, yalnrz hakka yönelmig) ola-
rak yüzünü bu hak dine gevir ve sakn,
mügriklerden olma!"

106. 'Yine, (ümmetimi temsilen) bana
buyuruldu ki, Allah'tian bagka, sana fayda
ve zatat vermeyecek geylere de sakln,
yalvarma! Yine de bunu yapacak olursan
(ümmetin olursa), arilk mutlaka zalimler-
den olursun (olurlar)."

(98) Riväyet olunuyor ki, Yünus (S.), Musul bölge-
sinden Ninova da peygamber olarak g)ndedlmigti.
Halk ise, kendisini yalanladr. Sonunda Yünus da,
onlara: "40 gün süreniz var!" dedi. Onlar da, ona:

"Biz azap emäresini görürsek, sana iman ederiZ'
dediler. Yünus (S.), kzarak iglerinden aynldr. Hz.
Yünus gidince, onlar kendilerine azap inmesinden
korktular. Nihäyet 35 gün sonra gökleri duman gek-
linde kara bulutlar kaplamaya bagladr; sonra bulut-
lar kentleri tamamen örttü ve binalann gatrlannr bile
karartt. igte o zaman onlar palaslannr giyip kadrn-
lan, gocuklan ve hayvanlanyla birlikte agk araziye
grkülar ve orada kadrnlarla gocuklannr ve hayran-
larla yavrulannr birbirlerinden ayrdrlar. O zaman
da annelerle yavrular birbirlerine seslenmeye ve
birbirlerine kavugmak igin leryat etmeye bagladr-
lar; insanlar da imanlannr ve övbelerini ifade edip
Allah'a (C.) yalvarmaya bagladrlar. Allah (C.) da on-
lara mefiamet edip gelecek azabr kaldrrdr.
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107. E§er Allah sana bir zarar dokundura-
cak olursa, arhk onu Kendisinden bagka
giderebilecek olan da yoktur. E§er Allah
sana bir hayr diliyecek olursa, arttk Onun
lütfunu geri gevirebilecek olan da yoktur.
Allah haynnr kullanndan diledi§ine erigti-
rir ve Öafür (gok ba§qlayrcr), Rahim (gok
esirgeyici) olan da ancak Allah'trr.

108. Ey Muhammed! De ki: " Ey insanlar!
Gergekten Rabb'inizden size hak (Pey-
gamber, Kufan) gelmigtir. Artlk her kim,
hidäyete erecek olursa, o, ancak kendisi
igin hidäyete ermig olur; kim de, sapkln-
hkta kalacak olursa, o da kendi alyhine
sapknlrkta kalmtg olur. Zaten ben sizin
üzerinize vekil(bekgi, gözcü) de§ilim (ben

ancak sizin igin müjdecive uyanctytm)."

109. Ey Muhammed! Bir de, sen sadece
sanavahyolunana uyve Allah, (yardtm igin,

savag igin) hükmünü verinceye kadar sab-
ret. Zaten O, hükmedenlerin en hayrltstdtr.

xÜo sÜneSi: 1r

Hüd süresi, 123 äyettit; Mekke'de 52. Süre olarak
näzilolmugtur. Sürenin 50-@. äyeüednde Hüd (S.)
anlatrldr§r igin bu ismi almrgrr. Bu sürede aynca
Nüh, Saalih, iOrafrim, Lüt, §uayb ve Musa (S.) pey-
gamberler de anlatlmaktadrr.

eisrrr ir-LAr-r innennrtAr in nnffu

1. Elif, l-äm, Rä. Bu (Kudan) öyle bir Kitap-
trr ki, äyetleri (ifade ve mana olarak veya-
hut delillerle) muhkem (sa§lam, hikmetli)
klrnmrg; sonra da Hakirm (bütün iglerinde
hikmet bulunan), Habi'r (her geyden ha-
berdar olan) Allah tarafrndan (hükümler,
krssalar ve ö§ütler olarak) uzun, uznun
agrklanmrgtrr.

2. De ki.'Allah'tan bagkasrna tiapmayasrnz
diye ben, gergekten Allah'tan (Onun tara n-

dan gönderilmig) bir uyaflcr ve müjdeciyim."

3. 'Yine, Rabb'inizden ba§rglanma dile-
yiniz; sonra (aynca) Ona tövbe ediniz ki,
Rabb'iniz, belli bir süreye (ömrünüz sona
erinceye) de§in sizi dünya nimetlerinden
güzelce yararlandrrsrn ve her lazla iyi-
lik sahibine fazlah§rnrn kaqrlt§tnt versin.
Yok, e§er yüz gevirecek olursanrz, bilin ki,

ben gergekten sizin igin büyük bir günün
azabrndan korkanm."

4. "Sizin son dönügünü2, yalntz Allah'a
olacaktrr. Talen O, her geye Kaadirdir."

5. Haberiniz olsun ki, gergekten onlar
(mügrikler, Peygamber, yanlanndan ge-
gerken), ondan gizlenmek igin gö§üslerini
geviriyorlardr (ve baglannr örtüyorlardt).
Haberiniz olsun ki, onlar elbiselerine bü-
ründüklerivakit de, Allah onlann gizledik-

lerinide, agr§avurduklannt da bilir. Qünkü
güphesiz Allah, kalplerin igindekileri pekiyi

bilendir. (Allah, gerekti§inde onlann gizle-

diklerini Elgisi'ne bildidr.)
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6. Yeryüzünde hareket eden higbir canh
yoktur ki, onun nzkr Allah'a äit olmasrn.
Allah, canhlarrn karar klldrklan yeri (dün-
yadaki meskenleri, babalannrn sulbünde-
ki yeri) de, gegici olarak blrakrldlklarr yeri
(ölümden sonraki yeri, rahimlerdeki yeri)
de bilir. Bunlann hepsi apagrk bir Kitapta-
drr (Levh-r Mahfüz'dadrr).

7. Ar9'r su üzerinde iken, hanginizin ameli
(davranrgr) daha güzelolacak diye sizisr-
namak üzere gu göklerive bu yerialtr gün-
de (a.gamada) yaratan da ancak Allah'trr.
Ant olsun ki, ey Muhammed! Sen: "Ölüm-
den sonra mutlaka diriltileceksiniz!" diye-
cek olursan, o küfre saplanmrg olanlar, hig
kugkusuz: "Bu (bunu söyleyen Kur'an),
apagr k bir büyüdür!" diyeceklerdir.

8. Yine, ant olsun ki, Biz e§er onlardan
azabr sayh vakitlere de§in erteleyecek
oluyorsak, hig güphesiz onlar: "O azabrn
gelmesini engelleyen nediP" diyecekler-
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dir. Haberiniz olsun ki, onlara azap geldi§i
gün bir daha onlardan geri döndürulecek
de§ildir ve onlann alay etmekte olduklan
azap kendilerini kugatacaktr r.

9. Yine, ant olsun ki, insana tarafrmrzdan
bir rahmet tattrnp sonra onu ondan gekip
alacak olursak, hig güphesiz tamamen
umutsuzlu§a dügüp nankörlük edecektir.

10. Yine, ant olsun ki, kendisine dokunan
bir srkntrdan sonra insana nimet tettr-
racak olursak, hig kugkusuz o: "Kötülük
benden gitti" diyecektir (gükr etmeyecek-
tir). Qünkü o, hig kugkusuz gok grmankilr,
pek kibirlidir.

11. Yalnrz o kimseler ki, (srknrtrlara) sab-
rettiler ve saalih (islam'a uygun) igler yap-
illar, onlar müstesnadrr; igte ba§rglanma
ve büyük mükäfat onlanndrr.

12. Ey Muhammed! O mügriklersenin igin:
"Ona bir hazine indirilseydi veya onunla
beraber bir melek gelseydi ya!" diyorlar
diye artrk sana vahyolunan äyetlerin bir
krsmrnr terk mi edeceksin ve o äyetleri
onlara okumaktan dolay ruhun mu dara-
lacak? Sen ancak bir uyancrsrn; her geye
vekil (gözetici) olan ise yegäne Allah'trr.

HUD SURESI
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13. Yoksa: "Onu (Ku/an'l) kendisi uydur-
du" mu diyorlar? Ey Muhammed! Onlara
de ki: "E§er do§ru sözlü kimseler iseniz,
haydin, öyleyse siz de uydurulmug on
süre getirin ve Allah'tan bagka ga§trabile-

ceklerinizi de yardrma ga§rnn!"

14. igte e§er onlar bu ga§rrnrza cevap
vermeyecek olurlarca, arfik (ey mügrikler)
bilin ki, o, ancakAllah'tn ilmiyle indirilmi$ir
ve Ondan bagka tann yoktur. Arttk Müslü-
man olur musunuz?

15. Her kim, (yalnlz) bu dünya hayailnl
ve zinetini (gösterigini) isteyecek olursa,
böyle kimslere Biz galtgmalanntn kargtlt-

§rnr orada tiam olarak verece§iz ve orada
onlann kargrlt§r hig eksik verilmeyecektir.

16. igte onlar o kimselerdir ki, öbür dünya-
da o ategten bagka higbir nasipleriyoktur
ve dünyada yaptrklarr (ibadetler) boga git-

migtir. Talen onlann bütün yapttklan bättl

Cüz:12

(bog) idi.

17. igte Rabb'inden agrk bir (akli) delil
üzerinde olan, bu delili Rabb'inden gelen
bir gahit (Kudan) izleyen ve Kurän'dan
önce bir önder ve rahmet olarak Musa'nrn
Kitabrnrn (Ievrafrn) gahadet etti§i kimse
(Peygambedimiz, mü'minler) mi (böy-
le olmayan gibidir)! (Hayrr!..) igte onlar,
Ku/an'a iman ederler. Hiziplerden (Pey-
gambere kargr birlikolmug l«äfirlerden) her
kim de, Kudan'r inkär edecek olursa, igte
onun varaca§r yer Cehennem ategidir. Ar-
tk (ey muhatap) bundan (Kuian'dan, an-
latrlanlardan) hig güphen olmastn. Qünkü
bu, Rabb'inden bildirilmig hakkn tra ken-
disidir. Ancak bu insanlann (Mekke'lilerin)
go§u iman etmezler.

18. Allah'a kaqr yalan (ortak, gocuk).uy-
durandan daha zalim de kim olabilir! lgte
onlar (kryamet gününde) Rabb'lerine
azedilecekler. §ahitler (melekler, pey-
gamberler, kendi bedenlerinin azast) de:
"Rabb'lerine kargr yalan söyleyenler igte

bunlardr/' diyecekler. Bilesiniz ki, Allah'tn
läneti zalimler üzerindedir.

19. Onlar o kimselerdir ki, insanlart
Allah'rn yolundan ahkoyarlar ve onu e§ri
göstermek isterler. Talen onlar öbür dün-
ya hayatrnr inkär edenlerin ta kendileridir.



20. lgte onlar, yeryüzünde Bizi äciz brra-
kabilecek (yapacaklanmrzt engelleyebi-
lecek) de§illerdir. Onlann Allah'tan bagka
(sandrklan gibi) yardrmcrlan da olmaya-' caktrr. Onlar (bagkalannr da saptlrdrklan

' igin) aaplan kat, kat arftnlacaktrr. Onla-
nn hakkr duymaya ve görmeye (hakkl an-
latmaya ve göstermeye) bile tahammülleri
yoktu.

21. igte onlar, kendilerine yazrk edenler-
dir. Uydurduklan tannlar da kendilerine
görünmez olmugtrr.

22. Htg güphe yoktur ki, onlar, öbür dün-
yada en pkzarara u§rayanlarrn ta ken-
dileridir.

23. Kugkusuz o kimseler ki, iman edip de
saalih (islam'a uygun) igler yaptrlar ve
Rabb'lerine gönülden yönelip ba§landrlar,
igte onlar Cennet yalänldrr; onlar hep ora-
da l<alacaklardrr.
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24. Bu iki zümrenin (mü'minlerle käfirlerin)
durumu, kör ve sa§rr ile gören ve igiten
kimselerin durumu gibidir. Bu ikisinin du-
rumu egit olur mu hig! Böyle iken, dügü-
nüp ibret almayacak mrsrnlz?

25. Ant olsun ki, Biz, Nüh'u da halkna
gergekten peygamber olarak göndermig-
tik. O, halkrna demigti ki: "Ben sizin igin
gergekten apagrk bir uyancrylm!"

26. "Sakn, Allah'tan bagkasrna (Allah ile
arantzda vasrtia olmasr igin) tapmaynl
Qünkü gergekten ben sizin pek acrkh bir
günün azabrna u§ramanlzdan korkuyo-
rum."

27. Bunun üzerine halkrnrn ileri gelen
käfirleridemiglerdi ki: "Biz seniancak ken-
dimiz gibi bir insan olarak göniyoruz; sana
uyanlann da yalnrz, halkmrzln aga§r ta-
bakasrndan dügüncesiz kimseler olduk-
lannr görüyoruzve sizin bizden bir üstün-
lü§ünüzü görmüyoruz; aksine biz sizleri
yalancr sanryoruz."

28. Nüh demigti ki: "Ey halklm! Gördünüz
mü (Baksanrza): E§er ben, Rabb'imden
apagrk bir delil üzerinde isem ve O, bana
katrndan bir rahmet (peygamberlik) ver-
mig de, o rahmet sizce göninmemigse, siz
onu istemedi§iniz halde biz, onu size zorla
mr kabulettirece§iz!"

Cüz.12 HUD SURESI
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29. "Ey halkrm! Hem de, bunun (ilähi
mesajr bildirmek) igin ben sizden kargrhk
olarak bir mal da istemiyorum. Benim kar-
grlr§rmr vermek yalntz Allah'a äittir. Ben
iman edenleri yanrmdan kovacak da de-

§ilim. Qünkü onlar gergekten Rabb'lerine
kavugacaklardrr (ve kendilerini kovanlar-
dan, zulmedenlerden davacr olacaklardrr.
Yahut Rabb'lerine kavugup saadet bula-
caklardrr.) Ancak sizin cähilce davranan
bir güruh oldu§unuzu göniyorum."

30. "Ey halkm! E§erben onlan yantmdan
kovacak olursam, Allah'rn azabrndan kur-
tulmak igin bana kim yardtm edebilir? Öy-
leyse nigin dügünüp ders almtyorsunuz?"

31. "Hem de, ben size : 'Allah'rn hazine-
leri benim yanrmdadrr' demiyorum; ben
gaybr (görünmeyeni) da bilmem;hem de,
ben: 'Gergekten bir mele§im 'demiyorum;
hem de, ben, (yoksulolmalanndan dolayt)
gözlerinizin hor gördü§ü kimseler igin: Al-

Iah, higbir zaman onlara bir hayrr verme-
yecektir' demiyorum. Onlann kalplerinde-
kini en iyiAllah bilir. Ben bunlan dersem,
hiq güphesiz zalimlerden olurum."

32. Nüh'un halk demiglerdi ki: "Ey Nüh! Bi-
zimle iyice tartrgün; artrk bu tartrgmayr gok
uzatiln. E§er dogru sözlülerden isen, hay-
di, bizitehdit edip durdu§un azabr getir!"

33. Nüh demigti ki: 'Allah dileyecek olur-
sa, o azabr ancak O, getirecek ve siz Onu
äciz brrakabilecek (azail engelleyebile-
cek) de§ilsiniz."

34. "E§er Allah, sizin azgrnhkta kalmanrzr
dileyecek olursa (sizin kendi iradenizle ve
akhnrzla azgrnhkta rsrar etmenizden do-
layr Allah da bunu yaratiacak olursa), ben
size ö§üt vermeyi isteyecek olsam da,
zaten ö§ütlerim size fayda vermeyecektir.
Sizin yegäne ( ortaksrz) Rabb'iniz Odur
ve sonunda hepiniz yalnrz Ona döndürü-
leceksiniz."

35. Ey Muhammed! Yoksa o käfirler:
"Kudan'r kendisi uydurdu" mu diyorlar?
De ki: "E§er onu ben uydurduysam, igte
igledi§im bu cünim bana äittir ve ben sizin
igledi§iniz bütün cürümlerden beriyim (an-
yrm, ilgisizim)."

36. Ve Nüh'a vahyotunmugtu ki: "§üphesiz
senin halkrndan gimdeye kadar gergekten
iman etmig olanlardan bagkasr asla iman
etmeyecektir. Onun igin onlann igledikleri
(girkleri, yalanlamalan, sena ezä etmeleri)
yüzünden sakn, üzülme!"

37. "Hem de, sen, Bizim nezaretimizle ve
vahyimizle (emrimizle, vahiy ile bidirece§i-
miz tarife göre ) gu gemiyiyap ve o zulme-
denler (käfitier) hakknda (onlardan azabt
kaldrrmam igin) Bana yalvarma! Qünkü
onlar suda (tufanda) mutlaka bogulacak-
lardrr."
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(37) Riväyete göre, Nüh (S.), gemiyi naslyapaca-
§rnr bilmiyordu. Allah (C.) onu kugun go§üs kafesi
bigiminde yapmasrnr kendisine vahiy ile bildirdi.

Riväyete göre, Hz. Nüh, gemisini 100 veya 40 se-
nelik a§aglann kerestelerinden yapü ve gemiyi 2
veya 4 ylda bitirdi.

Geminin btipkEöü konusunda ise de§igik
riväyetler valdrr: En azna göre, 30C/ 50 asrn, en
yüksek olana göre de, 2000/ 600 ve yükseli§i de 30
argrn idi. Gemi3 kath olarakyaprlmrgr. Hz. Nüh, bi-
rinci kata hayvanlan, ikinci kata insanlan ve ügüncü
kata da kuglan yerlegtirmigi.
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38. Ve Nüh gemiyi yapmaya bagladr.
Halknrn ileri gelenleri ise, yanrndan her
gegtiklerinde onunla alay ediyorlardr. Nüh
onlara demigti ki: "E§er siz bizimle alay
edecekolursanrz, bilin ki, siz bizimle simdi
nasrl alay ediyorsanrz, biz de ileride (siz
suda bo§ulacaörnrz zaman) sizinle alay
edece§i2."

39.'Artrk adamr rezil-rüsva edecek (dün-
yadaki) azabn kimin bagrna gelece§inive
sürekli olan (öbür dünyadaki) azabrn kimin
üstüne inece§ini ileride anlayacaksrnrz."

40. Nihäyet buyru§umuz erigip de, tandrr
kaynaynca (kaynayan l<azan misali yer-
den sular kaynamaya baglayrnca), Nüh'a
demigtik ki: "Her (faydalandr§rn) türden
erkekli, digili birer gift al ve aleyhinde
(heläkine) hüküm verilenler drgrnda aileni
ve iman edenleri gemiye bindir!" hlen
Nüh'la beraber ancak pek az insan iman
etmigti.
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41. Ve Nüh demigti ki: "Haydin, gemiye
binin! Onun akp gitmesi de, durmast da
yalntz Allah'rn adryladrr (Yahut gemi akrp
giderken de, dururken de Allah'rn adrnr
anrn, Bismillah, deyin). Qünkü hig güphe-

siz benim Rabb'im Öafü/dur (qok baörSla-
yrcrdr r), Rahim'dir (gok esirgeyicidir)."

42. Gemi de onlan da§lar gibi dalga-
lar arasrnda götüniyordu. Nüh, uzaktaki
(üvey) o§luna göyle ba§rrmrgtr: "O§ulca-

§rzrm, gel sen de bizimle beraber gemiye
bin de, käfirlerle beraber olma!"

43. Oölu göyle cevap vermigti:"Ben, beni
bu sudan koruyacak bir da§a st§tnaca-

§rm!" Nüh demigtiki: "Bugün Allah'tn esir-
gedi§inden bagka hig kimse igin Onun
emrinden (azabrndan) kurtaracak yoktur."
Ve ikisi arasrna dalgalar girdi de, o da bo-

§ulanlardan oldu.

tl4. Ve: "Ey yeryüzü! Suyunu yut ve ey
gökyüzü! Suyunu tut!" denilmigti. Ve sular
gekildi; is bitirildi; gemi, Cüdi (lrak stntnn-
daki Cudi, ya da A§n) da§t üzerine oturdu.
Ve (Allah tarafrndan): "O zalimler güruhu
kahrolsun!" denilmigti.

45. Nüh da, Rabb'ine yakanrken göyle

demigti: "Rabb'im, (gemiye binmeyen)
o§lum da, kugkusuz benim ailemdendir;
Senin (ailemi kurtaraca§tna olan) vaadin
de haktrr ve Sen hüküm verenlerin en iyi

hüküm verenisin! (gimdi benim o o§lumun
hali nicedir, o, nigin kurtulmadt?)"
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tl6. Allah goyle buyurdu: "Ey Nüh! Senin
o o§lun hig de senin ailenden deÖildir;
günkü onun yaptr§r (yahut senin onun
kurtulmasnr istemen) do§ru bir ig de§il-
dir. Artrk hakkrnda bilgi sahibi olmadr§tn
bir geyi Benden isteme! Ben sana asla
cähillerden olmaman r ö§ütlerim."

47. Nüh demigti ki: "Ey Rabb'im! Hakkn-
da bilgi sahibi olmadt§tm bir geyi Senden
istemekten kesinlikle Sana st§tntrtm. E§er
beni ba§rglamayacak ve esirgemeyecek
olursan, hüsrana u§rayanlardan olaca-

§rm!"

tl8. (Gemi, Cüdi da§t üzerine oturunca)
denildi ki: "Ey Nüh! Bizden sana ve se-
ninle beraber olan (onlann nesillerinden
olan) toplumlaraselam ve bereketlerle ge-
miden in! (Bunlann neslinden) kendilerini
nimetlerle faydalandrraca§tmtz, sonra da
tarafrmrzdan kendilerine pek act verici bir
azabn (öbürdünyada, yada Hüd, Saalih,
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Lüt ve §uayb peygamberlerin ümmetleri-
ne olduöu gibi bu dünyada ) dokunaca§r
toplumlar da olacaktrr.

49. Ey Muhammed! igte bunlar, gayb
(bilinmeyen) haberlerdendir; bunlan Biz
sana vahyediyoruz; bundan (Kudan in-
meden) önce bunlan ne sen, ne de halkln
bilmezdiniz. Öyeyse sen sabret; günkü
güphesiz iyi äkbet (sonug), takvä sahip-
lerinindir.

50. Ad halkrna da kardegleri (soydaglan)
Hüd'u peygamber olarak göndermigtik.
Hüd onlara demigti ki: "Ey halkrm! Yalnrz
Allah'a taprn; sizin igin Ondan bagka tann
yoktur; siz (Allah katrnda gefaatgi olmasr
igin Ona ortak kogmakla) ancak iftira edi-
yorsunuz."

51. "Ey halkrm! Ben hakk (Ievhid dinini)
bildirmeye kargrhk sizden bir ücret istemi-
yorum; benim ücretim ancak, beniyoktan
var eden Allah'a äittir. Öybyse nigin aklr-
nrzr kullanmtyorsunuz?"

52. "Ve ey halkm! Rabb'inizden ba§rg-
lanma dileyin; sonra bütün benli§inizle
Ona dönün ki, üzerinize gökten bol ya§-
murgöndersin ve sizin kuwetinize kuwet
katsrn. Hem de, sakn, günah igleyerek
Allah'tan yüz gevirmeyin! "

53. Onun halk demiglerdi ki: "Ey Hüd!
Sen bize istedi§imiz türden bir mucize ge-
tirmedin; biz de senin mücerret sözünle
tannlanmrzl brrakacak de§iliz. Zalen biz
sana inanacak de§iliz."
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54."Bri2, sana yalnrz gunu söyleriz:Tann-
lanmrzdan bazla,t (kendilerine dil uzattr§rn
igin) seni fena halde garpmrgtrr." Hüd de-
migti ki: "Ben, Allah'r gahit tutuyorum ve siz
de gahit olun ki, sizin Allah'a ortak kogtu§u-
nuz nesnelerle benim higbir iligi§im yoktur."

55. 'Allah'tian bagka (taptrklannrza ben
tiamamen ilgisizim) . Haydin, öyleyse he-
piniz birden bana tuzak kurun; sonra da
bana hig göz agtrrmayrn."

56. "Ben, benim de Rabb'im, sizin de
Rabb'iniz olan yalnrz Allah'a gergekten
tevekkül ettim (güvenip dayandrm). Hare-
ket eden higbir canh yoktur ki, Allah, onun
pergeminden tutmug (Onun emrinde) ol-
masrn. Gergekten benim Rabb'im dos-
do§ru yol üzerindedir. (O, hak ve adalet
yoluna ga§rrmaktadrr; bu yol, mutlu ve
kutlu insanlann yoludur.)"

57. "E§er yüz gevirecek olursanrz, bilin
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ki, ben, benimle gönderilenlerisize kesin-
likle tebliü ettim (bildirdim). ve Rabb'im
sizi heläk edip yerinize bagl«a bir toplumu
getirecektir. Siz ise, Ona higbir zr;tat ve-
remezsiniz; günkü gergekten her geyi gö-
zetip koruyan benim Rabb'imdir."

58. Bizim emrimiz (azabtmtz,azap buyru-

§umuz) gelince de, Hüd'u ve onunla bera-
ber iman etmig olanalan tiarafrmrzdan bir
rahmetle kurtardrk; hem de onlan pek a§rr
bir azaptan kurtardrk.

59. igte Ad ndfr da bu idi;onlar, Rabb'le-
rinin äyetlerini inkär ve Elgilerine isyan et-
tiler ve hakka kargr inatgr olan her zorba
hükümdarlannrn emrine uydular.

60. Onlar bu dünyada da, kryamet gü-
nünde de^ länete u§ratrldrlar. Haberiniz
olsun ki, Ad halkr, Rabb'lerinin Tevhidini
inl«är etmiglerdi (Rabb'lerinin nimetleri-
ne nankörlük etmiglerdi). Hey kahrolasr-
ca (Allah'rn rahmgtinden uzak olasrca)
Hüd'un halk olan Ad!

61. Semüd halkrna da kardegleri (soydag-
lan) Saalih'i peygamber olarak gönder-
migtik. Saalih onlara demigti ki: "Ey halkrm!
Yalnrz Allah'a taprn; sizin igin Ondan bag-
ka higbir tanrr yoktur; sizi (atanrz Adem'i)
topraktan yaratian ve siziyeryüzünde ya-
g_atan (yeryüzünü size imar ettiren) Odur.
Oyleyse yalntz Ondan ba§rglanma dile-
yin; sonra bütün benli§inizle O'na dönün.

Qünkü güphesiz benim Rabb'imin rahmeti
kullanna pek yakndrr; O, dualan kabul
edendir."

62. Onlar demiglerdi ki: "Ey Saalih! Sen
bundan önce igimizde gergekten umut
beslenen (bizim dinimize ba§lt kaltp bize
bagkan olmasr beklenen) biri idin. $imdi
sen, bizi atalanmrzrn taptrklan nesnelere
tapmaktan a[koymak mr istiyorsun? Biz
ise, do§rusu bizi ga§trd§tn dinden (Iev-
hid dininden) tam bir güphe igindeyiz."
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63. Saalih demigti ki: "Ey halkm! Gördü-
nüz mü (baksanrza): E§er ben, Rabb'im
tarafrndan verilmig agrk bir kanil üzerin-
de isem ve O, katrndan bana bir rahmet
vermig ise, bu durumda ben Ona isyan
edecek (Onun mesajrnr tebl§ etmeyecek,
Ona ortak kogacak) olursam, Allah'rn aza-
brndan beni kim kurtarabilir? O takdirde
siz bana zarar vermekten bagka bir gey
yapamazstnlz."

O4.'Ve ey halkrm! igte Allah'rn gu digide-
vesi, sizin igin bir mucizedir. Onun igin onu
rahat brrakrn da, Allah'rn topra§rnda otla-
srn ve sakrn, kötülük igin ona dokunma-
yrn; yoksa pekyakrn bir azap siziyakalar."

65. Sonunda onlar o deveyi öldürdüler.
Bunun üzerine Saalih demigti ki:'Yurdu-
nuzda üg gün daha yagaytn! (Sonra heläk
olacaksrnz.) igte bu, yalan glkmayacak
birtehdittir."
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66. Nihäyet emrimiz (azabtmtz, az;ap
buyru§umuz) gelince, Saalih'i ve onunla
beraber iman etmig olanlan tiarafrrnrzdan
bir rahmetle kurtardrk; hem de o günün
(ya da kryamet gününün) rezil-nisva edici
azabrndan kurtardrk (kurtaraca§rz). Qün-
kü senin Rabb'in yegäne Kawiy'dir (her
geye gücü yetendir), Aziz'dir (en üstün
gü9 sahibidir).

67. Ve o zulmedenleri o korkung ses ya-
kalayverdi de, onlar yurtlannda diz üstü
goküp l«aldrlar.

68. Sanki onlar orada hig oturmamrglar-
dr. Bilesiniz ki, Semüd'lular, Rabb'lerinin
ortaksrz oldu§unu inkär (Onun nimet-
lerine nankörlük) ettiler. Hey kahrolasl-
ca (Allah'rm rahmetinden uzak olasrca)
Semüd'lular!

69. Antolsun ki, ibrahim'e de melekelgile-
rimiz müjde getirmiglerdi. Elgiler: "Selam!"
demiglerdi; ibrahim de: "Selam!" demigti.
Sonra ibrahim hig beklemeden gidip kr-
zartrlmrg bir buza§r getirmigti.

70. Ancak ibrahim, onlann bu ete et uzat-
madrklannr görünce, onlan yadlrgamrgtr
ve iginden onlardan korkmaya baglamrgtr.
Elgi melekler ona demiglerdi ki: "Korkma;
günkü biz gergekten (melekleriz; azap
igin) Lüt halkna gönderildik."

71. O srrada ibrahim'in kansr da (perdenin
gerisinde, ya da hizmet igin onlann bagrn-
da) ayakta duruyordu; bu duyduklanndan
dolay (sevinip) gülmeye baglamrgtr. O sr-
rada Biz, (bu melek elgilerimiz vasrtasryla)
ibrahim'in kansrna ishak'r ve ishaKrn ar-
drndan (o§lu) Yakub'u müjdeledik.

O0) Eve bir konuk geldi§inde ikram edilen yemek-
ten yememesi, onun hayrr igin gelmedi§i anlamrna
gelirdi. Zaten bu konuklar da, Hz. iOranim'in OilOigi

insanlardan olmayp yabano idiler. Bu olay, Zäriyät:
25. äyette de anlaülmaktiadrr.

Hz. ibrahim'in egi Säre'ye verilen gocuk müjdesi
Saffät 101. Ve Zäriyät 28. äyetlerinde de anlatrl-
maktadrr.

Q1)Hz. ibrahim'in kansr Säre, meleklerin bu sözle-
rini duyunca, korkulacak konuklar olmadrklanndan,
ya da Hz.Lütun halkrndan o kötü insanlann heläk
olacaklan haberinden duydu§u memnuniyetle gül-
mügtü. Yahut daha önce söylediklerinin do§ru 9k-
tr§rna gülmügtü. Qünkü o, Hz. ibrahim'e: "Lütu da
yanrna al; günkü ben, o halka azap inece§ini sanr-
yorum!" demisti.

Di§er bir gönise göre, äyetteki "Dahrket' kelimesi,
"hayz, ädet gördü" anlamrndadu. Buna göre, o za-
mana kadar ädet (aybagr) görmeyen, krsrr bir kadrn
olan Säre, gocuk yapabilmenin igareti olan aybagl
haline girdi.

(69) Bir riväyete göre, gelen melekler Ceb€il, Mikäil
ve lsrafil idiler.
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72. ibrahim'in kansr demigti ki:'Vay bagr-
ma gelenler! Ben bir koca kan, bu kocam
da bir ihtiyar iken ben, gocuk mu do§ura-
ca§rm? Hig kugkusuz bu gok gagrlacak bir

§ey!"

73. Melekler demiglerdi ki: "Sen Allah'tn
buyru§una mr sasryorsun? Ey (peygam-
berin) ev halkr! Allah'rn rahmeti ve bere-
ketleri üzerinizdedir. Qünkü O, Hamid'dir
(bütün övgülerin gergek sahibidir),
Mecid'dir (lütf-u keremin ve gan-gerefin
gergek sahibidir).

74. Nihäyet ibrahim'in korkusu gidince ve
kendisine bu müjde (gocu§u olaca§t müj-
desi) gelince, (Lüt'un da onlarla beraber
heläk olmasrndan endige ettiÖi igin) Lüt
halkr hakkrnda elgilerimizle tartrgmaya gi-
rigti.

75. Qünkü ibrahim hig güphesiz son dere-
ce yumugak huylu, gok gefkatli (yufka yü-
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rekli) ve kendisinitiamamen Allah'a vermig
biriidi.

76. Melekler demiglerdi ki: "Ey ibrahiml
Vazgeg bundan; günkü Rabb'inin buyuru-

§u kesenkes gelmigtir ve geri gevrilmeye-
cek bir azap onlara mutlaka gelecektir."

71. Elgilerimiz, Lüt'un yanrna (henüz
sakallan btmemig yakrgrk[ gengler
süretinde) gelince de, Lüt, (saprklar tara-
frndan tiacize mail)zkahrlardiye) onlar igin
tiasalandr; yüre§idaraldr ve: "Bu, getin bir
gün olacald'dedi.

78. Lüt'un kavminden birkag saprk da,
(onlan haber ahnca) kogugturarak geldi-
ler. Onlar daha önce de o kötü igleri ya-
pryorlardr. (Onun igin bu girkin fiili kanrk-
sayrp artrk hig utanmryorlardr.) Lüt, onlara
dediki. "Ey kavmim! iqte krzlarrml(Benim
krzlanm sayrlan sizin kadrnlarrnrz. Yahut
daha önce sizin evlenmek isteyip de, be-
nim size layk görmedi§im krzlanmr sizinle
evlendireyim.) Sizin igin onlar daha te-
mizdir. Artrk Allah'tan korkun da, konuk-
lanmrn yanrnda beni rezil etmeyin! Sizin
iginizde ak[ bagrnda bir kimse yok mu?"

79. Onlar dediler ki: 'Ant olsun ki, senin
krzlanna bizim ihtiyacrmrz olmadr§rnr sen
iyi biliyorsun ve bizim ne istedi§imizi sen
pek älä bilirsin."

80. Lüt dedi ki:'Ah, ne olurdu; benim size
kargr koyabilecek bir gücüm olsaydr veya
sa§lam bir yere (gü91ü bir toplulu§a) st§t-
nabilseydim!.."

81. Melekler dediler ki: "Ey Lüt! Bizler,
gergehen senin Rabb'inin elgileriyiz; onlar
sana asla dokunamayacalardlr (bize za-
rar vererek sana zarar veremeyecekler-
dir.) Artrk sen geceleyin bir ara aileni al,
git! Sizden, kanndan bagka hig kimse de
geride kalmasrn; günkü onlara isabet ede-
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c€k azap, mutlaka kanna da isabet ede-
cektir. Onlar igin kesin olarak belirlenmig
heläk zamanr sabah vaktidir; sabah vakti
pekyakn de§ilmi?"

ff4) Riväyet olunuyor ki, Melekler, Hz.Lüt'un bu-
lundu§u lesaba halknr mutlaka heläk edeceklerini
söyleyince, Hz. ibrahim, meleklere: 'Lüt da, heläk
edece§iniz kasabada bulunuyor, o, ne olacak?" de-

fince, melekler: "Orada kimler oldu§unu biz daha
iyi biliriz; biz, Lütu ve ailesini mutlaka kurtaraca§d'
dediler.

(77) Riväyet olunuyor ki, Allah (C.), bu melekleri
göndeririken: "Lüt, o saprklann aleyhinde dört kez
gahadette bulunmadan önce onlan heläk etmeyin!"
diye emir buyurmugtu. Hz. Lrlt da, meleklere o ka-
sabanrn, yeryüzünün en kötü kasabag oldu§unu
söyleyip bunu dört kez teknrlamrgr.

Melekler, henüz sakallarr bitmemig yakrgrkh gengler
suretinde Hz. Lütun evine konuk olunca, Hz. Lütun
kans, gidip kavmine haber vermigti ve onlar kadar
yakrgrkh insan görmedi§ini söylemigti.

O8) Bir gönige göre, Lüt kavminin, emirleri dinle-
nen iki reisi vardr. Hz.Lut, bu sözleriyle, klzlannr
onlarla evlendirmeyi teklif ediyordu.

Di§er bir gönige göre, Hz. Lüt'un bu sözü, maksa-
drnr agan bir söz olup ashnda krzlarrnr onlarla ev-
lendirmeyi kastetmiyordu; fakat onlara fazlasryla
tevazu göstermek igin ve onlann, kötü niyetlerinden
vazgegmeleri halinde her geyi verebilece§ini gös-
termek anlamrnda söylemigti.

-'.'.4 1"t$e V;bb taliL t1.JLl l:l-+ Ur.l ,L? LJi

A Cr k; +'1-; @ "t ir;;',g- U'i+
Sc*ici,rjt; @';oq-tU
y*t*;i:* i n § r; 'i,r 6:;r iii
;fi;?iL ;vt 4, h &i 4 t r*v a3.)t

or#r, Ju#r GJi ;; c.j @ #;;
,i t# t; ?;Ai ;tu 6r:; {; 9;iu,
e :'t C * $r'";-:aq[ a*J +lvi
;i; rjü @ *'# ti -"iewi

1lZ'öi'ri illi'"X" ü t; :ti lit ii;ti
Jü ,@ i+trr'p.r;jr äv.itir i{; c a,;i }
*:4):t i,: C t sle c:5 ,:! g.rtr t gl t:

.'_1..= | .'- - ;.'-..

rsärjl l- Jl rfiJtrl ül Jirl l,J u+ ujr

*i c:'t;u:,t ü iir:yr ir L.,i iri*
g ={i #t '.1,i};;r; .49 {1

82. Sonunda buyru§umuz gelince, o ka-
sabalann altrnr üstüne getirdik ve üzerle-
rine birbiri ardrnca balgrktan pigmig taglar
(Cehennem taglan, saöanak halinde gök
taglan) ya§drrdrk.

83. O taglar Rabb'ince (azap igin) dam-
galanmrstr (dünya taglanndan larkh idiler;
isabet edecekleri kimseye yönlendiril-
miglerdi) ve onlar zalimlerden uzak dü§-
memastir.(Yahut bu azaba u§ramrg olan
kentler, Mekke zalimlerinden uzak de§il-
dir; bu bölge Mekke'lilerin §am yolu üze-
rindedir.)

84. Medyene de kardegleri (soydaglan)

$uayb'r peygamber olarak göndermigtik.

§uayb onlara demigti ki: "Ey halkrm! Yal-
nrz Allah'a tapln; sizin igin Ondan bagka
higbir tanrr yoktur. ögUyti ve tartryr da
eksik tutmayrn. Qünkü ben sizi gergekten
varhk iginde görüyorum (buna ihtiyacrnrz
dayok) ve gergekten ben sizin igin (azabr)
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kugatrcr olan bir günün azabrndan koku-
yorum"

85.'Yine ey halkrm!Ötgriyri ve tartryrtiam
adaletle kullanrn; insanlara mallannr (hak-

lannr) hig eksik vermeyin ve yeryüzünde
bozguncular olarak (din ve dünya iglerini-
zi) ifsat etmeyin!"

86. "E§ersizler (Ievhid imant ile) iman et-
mig kimseler iseniz, Alllah'rn heläl kazang-
tian size brraktr§r, sizin igin daha haytrltdtr.
Ben sizin üzerinize bir bekgi de de§ilim."
(Ben sizi zorla günahlardan koruyacak
da de§ilim. Sizin amellerinizi tespit edip
kaqrh§rnr verecek de ben de§ilim. Siz bu
kötü igleriterk etmezseniz, ben sizdeki ni-
metleri koruyabilecek de de§ilim.)

87. Halk (alay ederek) ona dediler ki: "Ey

$uayb! Atalanmrzrn tiaptklannr brrakma-
mtzt, ya da mallarr mtzda diledi§imizi yap-
may terk etmemizi sana (o gok ktldl§tn)
namazrn mr emrediyor? Qünkü sen hig
kugkusuz halim (yumugak huylu) ve akh

bagrnda bir kimsesin! (Bunlar senden
beklenmez!)"

88. §uayb dedi ki: "Ey halkm! Gördünüz
mü (Baksanrza): E§er ben Rabb'im tiara-

frndan verilmig apagrk bir delile dayantyor-
sam ve O, bana Kendi kattndan güzel bir
rrzk vermig ise!.. (Ben, nastl Onun vahyi-
ne ihanet ve nimetledne nankörlük ede-
bilirim!) Ben size yasakladt§tm geylerin

aksini yaparak size muhalefet etmek de
istemiyorum. Ben ancak gücümün yettiÖi

kadar sizi rslah etmek istiyorum. Benim
tevfikm (baganm) da ancak Allah'tn yar-
drmryla olur. Ben yalnrz Ona tevekkül et-
tim ve yalnrz Ona dönece§im."

(82) Riväyet olunuyor ki, sonunda melekler, Hz.

Lüfun gok üzüldü§ünü ve kavmine karg savunma-
dan äciz olu§unu görünce, melek olduklannt agkla-

Ciz:12

drlar ve o sapk insanlann bir zarar veremeyecekleri
müjdesiniverdiler. igte o zaman Cebräil (S.), onlarr
cezalandrrmak igin Rabb'inden izin istedi;Allah (C.)

da ona izin verdi. Cebtäil, önce o saprklann gözle-
rini kör etti. lGmer 37. äyetinde de bu husus zikre-
dilmektedir. Onlar el yordamryla yolu bulup d6art
gkmaya galqken: "imOat, imOatl Lüfun evinde
büyücüler var!" diye ba§rnlorlardr.

Riväyet olunuyor ki, Hz. Lüt, geceleyin ailesini altp
yola grkrnca, kansr da onlann pegine dägtü. Son-
ra kansr inen azabrn sesini duyunca dönüp gedye

bakü ve: 'Vah kavmime!" dedi. O anda gökten ya-

öan taslardan biri ona isabet edip kendisiniöldürdü.

(84) Yani Biz, §uayb'r, ibrahim'in o§lu Medyen'in
soyundan gelen kavme, ya da Medyen'in kurdu§u
kent halkrna peygamber olarak göndermigtik.

(gl Hz. §uayb kavminin, peygamberlik hükümleri
iginden emri, namaza tiahsis etmeleri gunun igindi:

Hz. §uayb, gok namaz krlmakla ünlü ldive kavmi,
onun nam€z krldr§rnr gördükled zaman gözleriyle
igaretlegip gülügüyorlardr. igte bundan dolayr di§er
dini giarlar iginden özellikle nam.vr maslera yap-
m6lardr.
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89. 'Yine, ey halkrm! Sakn, sizin bana
olan dügmanh§rnrz, Nüh halkrnrn, Hüd
halknrn ve Saalih halklntn bagrna gelen-
ler gibisini sizin de bagrnrza getirmesin.
Lüt halk da, (zaman, mekän olarak) siz-
den uzak de§ildir."

90. 'Yine, ey halkrm! Rabb'inizden ba-

§rglanma dileyin; sonra Ona tövbe edin
(bütün benli§inizle Ona dönün). Qünkü
Rabb'im gergeken Rahim'dir (gok ba§rg-
layrcrdr r), Vedüd'dur (gok sevecendir)."

91. Halk §uayb'a dediler ki: "Ey §uayb!
Biz senin söylediklerinin birgo§unu kavrr-
yamryoruz ve hig güphesiz biz seni ara-
mrzda zayrf görüyoruz. E§er (bizim di-
nimizde olan) senin on kigi kadar yakrn
akraban (hatln) olmasaydl, seni mutlaka
taglayarak öldünirdük. Yoksa sen bizden
güglü de§ilsin."

92. §uayb dedi ki: "Ey halkm! Size göre
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benim on kigi kadar yakrn akrabam,
Allah'tan daha mr güglüdür (hatrrlrdrr ki,
beni taglayarak öldürmeye niyetlenmigken
onlar igin bundan vazgegtiniz) ve Allah'tn
emirlerini arl<antza atrp unuttunuz? Ger-
gekten benim Rabb'im, sizin yapmakta
olduklannrzr (bilgisiyle) kugatmrgtl r."

93.'Yine, ey halkm! Siz elinizden geleni
yaprn; güphesiz ben de (görevimi) yapa-
ca§rm. Rezil-rüsva edici azabrn kime ge-
lece§inive yalancrnrn kim oldu§unu yakn-
da ö§reneceksiniz. Ve bekleyin; §üphesiz
ben de sizinle beraber beklemekteyim."

94. Emrimiz (azap buyru§umuz) gelince
de, Biz, §uayb'r ve onunla beraber iman
etmig olanlan tiarafrmrzdan bir rahmetle
kurtardrk; o zulmetmig olanlan ise, o kor-
kung haykrrg yakalamrgtr da, kendiyurtla-
nnda diz üstü göküp kalmlglardr.

95. Sankionlar o yurtlarrnda hig yagama-
mrglardr. Bilesiniz ki, Semüd halkl, Allah'rn
rahmetinden rrak oldu§u gibi Medyen hal-
kr da lrak oldu.

96. Ant olsun ki, Biz, Musa'yr da mucizele-
rimizle ve apagrk kesin bir delil ile (kahre-
dicimucizeler ile, asä ile) gönderdik.

97. Biz, Musa'yr Firavun'a ve onun dev-
let erkänrna peygamber olarak gönderdik.
Ancak onlar, Firavun'un emrine uydular.
Oysaki Firavun'un emri hig de do§ru de-
öirdi.

(94) Riväyete göre Cebräil (S.), korkung bir sesle
onlara gürledi ve hepsi derhal heläk oldular. A'raf
süresi ile Ankebüt süresinde ise: "Onlan bir deprem
yakalayverdi" denilmektedir. Belki de deprem, bu
kokung sesin devamrnda gergeklegmig ve onlar,
bulunduklan yerden hig aynlamadan can vermig-
lerdir.

nüo sünesi
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98. Kryametgünü Firavun, halktntn önüne
dügecekde, onlan o atege götürecektir. O
vanlacak yer de ne kötüdür!

99. Zaten onlar bu dünyada da, ktyamet
gününde de länete u§ratrlmtglardtr. Yapt-
lan yardrm (verilen arma§an) ne kötüdür!

1(X). Ey Muhammed! igte bu (sana anlat-
trklanmrz), o heläk etti§imiz kentlerin ha-
berlerindendir; Biz onu sana anlattyoruz.
Onlann bir krsmrnrn kaltnttlan ayaktadtr;
bir krsmrnrn kahnttlan da bigilmig ekin gibi
yerdedir.

1 01 . Zaten Btz onlara zulmetmedik; ancak
onlar kendi kendilerine zulmettiler. Sonun-
da Rabb'inin emri (azabt) gelince, onlann
Allah'tan bagka da taptlklan tannlar, higbir
fayda sa§lamamtglar ve hüsranlannt art-
trrmaktan bagka bir geye yaramamtglar-
drr.

nüoSüneSi ffi Cüz:,12

1(I2. Senin Rabb'in, zalim memleketle-
ri yakalad§rnda, Onrn yakalaygr da igte
boyledir; Onrn yakalayqr gergekten gok
acr vericidir, pek getindir.

103. Hig kugku yok ki, bu anlatrlanlarda,
öbür dünya azabrndan korkan kimse igin

büyük bir ibret vardrr. igte o gün bütün in-
salann bir araya toplanaca§r bir gündür
ve igte o gün bütün göktekilerin ve yerde-
kilerin (mahlüklarrn) hazrr bulunaca§r bir
gündür.

1O4.Biz, bu kryamet gününü ancak saylr
bir süreye de§in geride tutiarrz.

105. O gün gelince Allah'rn izni olmadan
hig kimse konugamaz. igte onlarrn kimi
saadetli (bahtiyar, mutlu), kimi de bed-
bahttrr (mutsuzdur).

106. igte o bedbaht olanlar, onlar arttk o
ategtedirler. Orada onlann feci nefes ahp
vermelerivardrr. .c

107. Rabb'inin bagka türlü dilemesi ha-
rig, gu gökler ve bu yer durdukga onlar o
ategte sonsuz olarak kalacaklardrr. Qünkü
senin Rabb'in, her diledi§ini mutlaka ya-
pandrr.

108. Saadetli (bahtiyar) olanlara gelince,
igte onlar da o Cennettedirler. Rabb'inin
bagkatürlü dilemesiharig, gu göklerve bu
yer durdukga onlar, sonsuz olarak Cen-
nette kalacaklardrr. Bu sonsuz birba§tgttr.

(105) Kryamet günü, azah geldi§inde, yahut o gün
Allah (C.) tecelli etti§inde hig kimse, fayda vere-
cek bir cevap veya gefaat igin konugamaz; ancak
Allah'rn (C.) izin verdi§i müstesna. Nitekim bu hu-
sus, Nebe': 38. äyette de zikredilmektedir. Bu,

kryamet gününün agamalanndan biri igindir; "Bu,

l«äfirlerin konugamayaca§t bir gündür. Onlara izin

de verilmez ki, sozde mazeretlerini beyan etsinler."
(Murselät 35, 36.) äyeüerinde anlatlan hal ise,

Mahgerin baska bir asamasr igindir; "Her feft, gelip
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kendi nefsini sawnur." (Nahl:111) äyetinde anlatr-
lan hal ise, Mahgerin son agamas igindir.

Yahut izin verilen gün, hak cevaplar igindir; yasak-
lanan da, gegersiz mazeretler igindir. Ve bazen o
mazeretlerin gegerciz olduklannr göstermek igin, o
agamada da konugma izni verilir. Nitekim käfirlerin:
'Rabb'imiz Allah'a ant olsun ki, biz ortak kogmuyor-
duk." (En'äm: 23) äyetindeki sözleri ve benzerleri
de bu kabildendir.

(107, 108) Bu äyetlerdeki "Rabb'inin baska türlü dF
lemesiharif istisnasr, Allah'rn (C.) kudretinin, her
zaman ve her ortamda kaytrsz ve garbz oldu§unu
ifade etmek igindir; yoksa käfirler igin Cehennem
azabrnrn ve Saalih Müslüman'lar igin Cennetin son-
suz olmadr§rnr ifade etmek i$n degildir.

Nitekim imam Ebu Hanife ve britün akrlq islam
äimlerine göre, btiyü ile hig kimseye zarar verile-
mez. Bciyle iken: "Büyücüler, Allah'rn izni olma-
dan hig kimseye zatat vercmezlef (Bakara: 102)
denilmektedir. Yine, O'nun 2ni olmadan, katrnda
kim §efaat edebilif'(Bakara:2ss) äyeti ile benzer-
lerindeki istisna da, bu kabildendir. Zaten Bakara:
254. äyetinde, kaytsrz ve istisnasz olarak, klyamet
gününde gefaatin olmyaca§rnrn ifade edilmesi de,
bunun agk bir delilidir.
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109. Artk onlann (Allah'a aracr olarak)
taptrklan hakknda (fayda ve zanr vere-
medikleri, kendileri igin kötü bir sonug ha-
zrrladlklan konusunda) higbir kugkun ol-
masrn. Onlar da ancak, daha önce atiala-
nnrn taptrklan gibi (aklllannl kullanmadan
taklit olarak) tiapryorlar. Biz de, hig güphe-
siz onlann (azaptan) nasiplerini eksiksiz
olarak vereceöiz.

110. Ant olsun ki, Biz, Musa'ya da kug-
kusuz o Kitabr fievrat'r) verdik. Ancak
onda anlasmazhüa dügüldü. Zaten e§er
Rabb'inden bir söz (o cezalann kryamete
kalaca§r hükmü) gegmig olmasaydl, el-
bette onlann arastnda hüküm verilip igleri
bitirilmig olurdu. O käfirler de, Ku/an hak-
knda derin bir güphe igindedirler.

111. Ant olsun ki, senin Rabb'in, hig güp-
hesiz onlann (mü'minler ile käfirlerin) her
birinin yaptlklannrn kargrh§rnr onlara tam
olarak verecektir. Qünkü O, gergekten
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onlann yapmalda olduklanndan hakkryla heläk eder de§ildir
haberdardrr.

112. Oyleyse ey Muhammed! Sen, (kü-

füden ) tövbe (ve iman) etmig olanlarla
birlikte sana emredildi§i gibi dosdo§ru ol
ve haddi asmayrn. Qünkü O, gergekten
bütün yaptrklannrzr hakkryla görmektedir.

113. Birde, o zalimlere (l«äfirlere sevgide,
müdahenede, yaptrklan na nza gösterme-
de) ufak bir meyil göstermeyin; yoksa size
de ateg dokunur; Allah'tian bagka sizin ke.
ruyucu dostlannrz da olmaz; sonra size
yardrm da edilmez.

114. Bir de, ey Muhammed! Gündüzün
iki tarafrnda (ilk tarafrnda sabah ile o§le
vakitlerinde, ikinci tiarafrnda da ikindi ile
akgam vakitlerinde), gecenin de ilk saat-
lerinde (yatsr vaktinde) namaz krl. Qünkü
gergekten iyilikter, kötülükleri giderir. igte
bu (äyet, Ku/an), o§üt almak isteyenlere
pek önemli bir ö§üüür.

115. Bir de, (halknrn dügmanca taurlart-
na kargr, Rabb'inin buyruklanna ve yasak-
lanna sebat etmeke) sabret; günkü Allah,
iyilikleri layrkryla yapanlann mükäfatrnt
zayietmez.

116. Öybyse, sizden öncekiaslrlarda (ya-

§amrs olan toplumlarda), yeryüzünde in-
sanlan bozgunculuktan ahkoymaya galt-
gan faziletli, akl, fikir sahibi kimsler olmalt
de§il miydi! Ancak onlardan (gelen azap-
tan) kurtardr§ r mrz pek az kimse müstesna
(onlar, bu göreviyapülar). O zulmedenler
ise, kendilerine verilen refahrn (verdi§igt-
marrkhkla zevk ü sefantn) pegine taktldt-
lar.Zaten onlar mücrim (günahkär) idiler.

117. Halklarr (kulhaklannda) dürüst (ada-

letli) olduklan halde, senin Rabb'in, ken-
disine ortak kogmalan (zulüm) sebebiyle
(Kendi hakkrndan dolay) memleketleri

Cüz:12

(114) iyilikler ve özellikle de namazlar, insanlara en
yüksek düzeyde tefekkür, guür ve uyanq imkäntnt
sa§ladr§r igin, günah iglemekten ahkoyar ve kulun,
annmasrna vesile olur. Nitekim di§er bir äyette de
goyle denilmektedir: '§üphesiz ki namaz, her türlü
hayäsrzhktian ve kötülükten ahkoyar." (Ankebüt 215)

iman ruhunu canlandrrmayan, tefekkür, uyanrs ve
dikkate vesile olmayan namaz ise insana bir gey
sa§lamaz. Nitekim Peygambe/imiz (S.) göyle bu-
yurmugur:'Kiginin namazr onu kötülüklerden ah-
koymuyorsa, o namaz, kigil Allah'a yaklagrrmaz,
aksine Allah'tan uzaklagr nr."

(114 Birgok äyette oldu§u gibi, burada da zulüm,
Allah'a (C.) ortak kogmak anlamrndadr. Yani ülke-
lerin halklan dünist, insan haklanna saygh olduk-
larr, aralannda hakk, adaleti uyguladrklar ve ktifür-
lerine adaletsizlik ve bozgunculuk ilave eünedikleri
takdirde senin Rabb'in, onlan heläk eder de§ildir.

Qünkü Allah'rn (C.) Kendi hukukunda rahmeti ve
müsamahasr gok genigir. ige bundan dolayrdrr ki,

Frkrh älimleri, Allah'rn (C.) haklan ile kullann hakla-
n bir araya geldi§inde fakir olan kullann haklannr,
zengin olan Yüce Allah'rn haklanntn önüne gegir-
miglerdir. Bundan dolaydrr ki, göyle denilmi$ir:
"Mülk (ülkeledn idaresi), krifür ile de devam eder,
ancak zulüm ile devam etmez."
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118. E§er senin Rabb'in (icbäri olarak)
dileseydi, bütün insanlarr (Müslüman) bir
tek ümmet yapardr. Oysaki insanlar (din-
de) anlagmuh§a dügmeye devam eder-
ler.

119. Yalnrz Rabb'inin rahmetiyle esirgedi-
§i kimseler, anlagmazh§a dügmezler. igte
Rabb'in de, insanlan bunun igin (akhnrve
iradesini kullanlp rahmetine erigmek igin)
yaratmrgtrr. Zalen Rabb'inin:'Ant olsun ki,
Ben, Cehennemi hep insanlar ve cinlerle
mutlaka dolduraca§rml" sözü de gergek-
legecektir.

120. Ey Muhammed! Peygamberlerin krs-
salanndan, kendisiyle senin kalbini teskin
edece§imiz (peklegtirece§imiz) her bir
geyi sana hikäye ediyoruz. Hem de, bu
äyetlerde sana hakkn tia kendisi, iman et-
mig olanlara da pek önemli ö§üt gelmigtir.

121. iman etmeyenlere de de ki: "Siz ken-

u2

di halinize göre yapaca§rnrz yaprn; biz de
güphesiz kendi halimize göre yapaca§r-
mrzryapaca§rzl"

122,."Hem de, siz sonunuzu bekleyin; biz
de gergekten onu beklemekteyiz."

123. §u göklerin ve bu yerin srrlannr bil-
mek de, yalntz AIlah'a mahsustur, bütün
iglerin sonu da, yalnrz Ona döndünllür
(vanr). Öyteyse sen yalnrz Ona tap ve yal-
nrz Ona tevekkül et! Zaten senin Rabb'in
sizin bütün yaptklannrzdan habersiz de-

§ildir.

Yüsur sÜResi: rz
Yüsuf süresi, 111 äyettif Mekke'de 53. Süre olarak
näil olmugur. Bu süre, Yüsuf Peygamberi anlattr§r
igin bu ismi almrgrr.

a isrvr i r-t.Rlt i n nax mAru i n naninrt

1. Elif. läm. Rä. igte bu äyetler, apagrk
(agr klayro) Kitabrn äyetleridir.

2. Biz, gergekten akrl erdirebilesiniz diye
bu Kitabr Arapga bir Ku/an olarak indirdik.

3. Ey Muhammed! Biz sana bu Ku/an'l
vahyetmekle, eski milletlerin en güzel
olaylannr en güzel gekilde anlatmrg olu-
yoruz. Oysaki sen bundan önce elbetteki
bunlardan büsbütün habersiz olanlardan
idin.

4. Bir zaman Yüsuf, babaslna demigti ki:
"Babacr§rm, ben rüyamda gergekten on
bir yrldrz ile güneg ve Ayr gördüm; onlarr
bana secde eder gördüm."

(1) Riväyete göre, Yahudi bilginleri, mügriklerin iteri
gelenlerine dediler ki: "Muhammed'e sorun, baka-
[m; Ya-kub'un ailesi, nigin §am'dan Mrsr/a g@t-

uüo sünesi
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migi? Muhammed'e, Yüsufun krssasrnt da sorun,
bakahm." Onlar da, bunu Peygambe/imize sordu-
lar. igte o zaman bu süre näzil oldu.

(4) Güneg ile Ay, Hz. Yüsufun ebeveyni, bir göni-
ge göre de babasr ile teyzesi demekti. Ytlddar da,

onun kardegleri demekti.

'r4 
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5. Babasr (Yakub) demigti ki: 'O§ulcu-

§um, sakn, niyanr kardeglerine anlat-
ma; sonra sana yaman bir tuzak kurarlar.

Qünkü seytan gergekten insana apagtk bir
dügmandrr.

6.'Ve igte böylece Rabb'in seni(peygam-
berlik, hükümdarlrk, büyük igler igin) sege-
cek; sana rüya yorumlartnt (llähiKitaplann
srrlannr, peygamberlerin sünnetlerini, ulu
bilginlerin sözlerini) de ö§retecekve daha
önce iki atan ibrahim ile ishaka nimetini
tamamladr§r gibi, sana ve Yakub'gillere
de nimetini tamamlayacakttr. Qünkü senin
Rabb'in gergekten Alim'dir (her geyi pekiyi

bilendir), Hakim'dir (her iginde hikmet sa-
hibidir)."

7. Ant olsun ki, Yusul ile kardeglerinin ba-
grndan gegenlerde sorup ö§renmek iste-
yenler igin birgok ibretler vardtr.

8. Bir zaman Yusufun kardegleri (bir-

CEz:12
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birlerine) demiglerdi ki: "Babamrz, Yu-
suf ile onun (ana-baba bir öz) kardegini
(Bünyamin'i) bizden gergekten gok sevi-
yor. Oysaki biz gü9!ü birtakrmrz (Yusuf ile
Bünyamin ise ikigocuk). Hig kugkusuz bi-
zim babamr z apagk bir yanllgr igindedir."

9.'Yusuf'u öldünin veya onu bilinmeyen
gayd meskün bir yere atrn ki, babanrzln
teveccühü yalnrz size kalsln! Ondan son-
ra da (tövbe edip) düzgün bir topluluk olur-
sunuz. (Babanrza bir mazeret uydurup
gönlünü ahrsrnrz. Babanlzrn teveccühü
yalntz size kahnca, dünya iglerinizi düze-
ne koyarsrnrz.)"

10. O kardeglerden biri (Yehüzä) demigti
ki: "Hayrr, Yusufu öldürmeyin! E§er beni
dinleyecekseniz (onu babastndan aylr-
mak igin bir gey yapacaksanrz), onu o ku-
yunun dibine ailn da, gegen keruanlardan
biri onu alsrn, götürsün!"

11. Yusufun kardegleridediler ki: "Ey ba-
bamrz! Sen, ne diye Yusuf hakkrnda bize
güvenmiyorsun? Oysaki biz hig kugkusuz
onun yalnlz iyili§ini istemekteyiz."

12. 'Yann Yusuf'u bizimle beraber (klra,
pikni§e) gönder de, bol, bol yesin, igsin,
kogsun, oynasrn. Ve hig güphesiz biz onu
koruyaca§r2."

13. Babalan dedi ki: "Sizin Yusufu götür-
meniz, gergekten beni gok üzer ve siz on-
dan habersiz iken onu (bu bölgede gokga
bulunup gocuklara saldrran) kurtlar yeme-
sinden kokuyorum."

14. Onlar dediler ki: 'Ant olsun ki, biz güg-
lü bir takm oldu§umuz halde e§er kurtlar
onu yiyecek olurlarsa, hig güphesiz biz
mahvolmuguz demektir."

u4

Yusufu (S.) hikmetin en yüce mertebesine erigire-
ce§ini, peygamberlik igin segece§ini, ona ikicihan
saadetini ba§rglayaca§rnr anladr§r igin, kardegle-
rinin onu krskanmsrndan ve ona bir fenahk yap-
malanndan endige etnigti. ige ft. Yakub, onun
kardeglerini bir fenahk yapmaktan, kendisini de
gkrntrdan, üzüntiden korumak igin ve fazla güglük
gekmeden mutlulu§un häsrl olmasr igin bu tavsiye-
de bulunmugu. Yoksa ashnda Hz. Yakub, Allah'rn
(C.) bunu mutlaka gergeklegtirece§ine kesin olarak
inanryordu.

RÜYA

Rüyanrn hakikati, Mütehayyile (hayal gücü, mer-
kezi) ufl<undan inen süretin (fotografrn) Mügerek
(ortak) hiss'e (duyuya) ulagmasrdrr.

Saadrk (Sergek) olan niya, ruhun, bedeni yönet-
mekten asgari ölgüde bog kaldr§rnda, aradaki mü-
nasebetten dolay melekler älemiyle idibat kurma-
sryla gergeklegmektedir. ige o mülakat srrasrnda
häsrl olan gergek manalar, ruhtia süret bulur (gekil-
lenir). Sonra Mütehayyile, onu kendine münasip bir
süretle temsil eder; sonra da onu Mügterek Hiss'e
(duyuya) gönderir. igte bu agamalardan sonra gö-
nilen bir hal ahr. Sonra e§er ruhun, o manaya mü-
nasebeti güglü olup gergek ile onun arasrndakifark,
ancak küllilik (bätünlük) ve cüz'ilik (bütünün pargasr
olmasr) cihetinden ise, niyanrn yoruma ihtiyacr ol-
maz; yok e§er böyle de§ilse, yoruma muhtag olur.

(5) Hz. Yakub (S.), bu rüyadan, Attah'rn (C.), Hz.
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15. Nihäyet kardegleri Yusufu götünip
de o kuyunun dibine atmaya ittifakla ka-
rar verince... (onu, ifade edilemeyecek
gaddarca muamelelerle kuyunun dibine
atmrglardr.) Biz de Yusufa:'Ant olsun ki,

sen gelecekte onlar, senin kim oldu§unun
farkrnda olmadan bu yaptrkalnnr kendile-
rine mutlaka haber vereceksin" diye vah-
yetmigtik.

16. Yusufun kardegleri de, a§amleyin
a§layarak babalan na geldiler.

17. Onlar dediler ki: "Ey babamrz! Ger-
gekten biz gittik; (koguda, atmada) yartsr-
yorduk; YrEuf'u da egyamrzrn yanrnda bt-
rakmrgtrk. Igte o srrada onu kurtlar yemig.

Gergi biz her ne kadar do§ru söyleyenler
isek de, sen bize inanacak de§ilsin."

18. Onlar, üzerine sahte bir kan sünilmüg
Yusufun gömle§ini de getirmiglerdi. Ya-
kub dedi ki: "Hayrr! Nefisleriniz size kötü

bir igi güzel göstermig. Artrk benim igim
güzelce sabretmektir (güzelce sabretmek,
en güzelidir). Sizin anlattr§rnz gey igin yar-
drm istenecek olan da yegäne A!!ah'trr."

19. Derken, bir kervan geldi; sonra on-
lar, sakalarrnr kuyuya gönderdiler; igte
o da (gidip) kovasrnr kuyuya sarktrnca:
"Hey müjde! lgte gok güzel bir o§lan!"
dedi. Saka ile akadaglan da, onu bir ti-
caret metiar olarak di§er arkada.glanndan
sakladrlar. (Onu kuyu sahibi igin Mrsrida
satmak üzere aldrklannr söyleyip gerge-

§i di§er arkadaglanndan sakladrlar. Ya-
hut Yusufa yemek götüren Yehüzä, onu
kuyuda bulamaynca, di§er kardeglerine
haber vermig ve onlar da keruanrn yanrna
gelip Yusufun, gerg,ek kimli§ini gizleyerek
kagmrg bir köleleri oldu§unu söylemigler
ve kervana satmrglardr. Yusuf ise, öldü-
rülmek korkusuyla sesini grkarmamrgtr.)
Talen Allah, onlann bütün yaptklannr bil-
mekteydi.

20. Onlar, (kervanolar Mrsr/a vardrktan
sonra, yahut Yusufun kardegleri, kervan-
crlann Yusufu aldrklannr haber ahp ora-
ya gelince) Yusufu pek ucuza, birkag (20
veya22) dirheme satmrglardr. Zaten onlar
( kardegleri, yaptrklannrn duyulmasr kor-
kusuyla, yahut kervan, kagak bir kölenin
yine kagabilece§i endigesiyle) onun hak-
krnda az (fiyat) ile yetinenlerden idiler.

21. Mrsrfda Yusuf'u satn alan adam (hazi-
ne nazrn, Züleyhaadrndaki), kansrna dedi
ki: "Ona iyi bak; olur ki, (igledmizde) bize
faydasr dokunur veya onu evlat ediniriz."
igte bunun gibi (Yusufu öldünilmekten,
kuyudan kurtardr§rmrz ve hazine naztnnln
ona sevgi ve gefkatini sa§ladt§tmtz gibi,

Mrsrda sultan olmak yolunda o süreci ya-

§amasr igin) o ülkede Yusuf'a büyük imkän
verdik; bir de rüyalann (iHni Kitaptann)
yorumlannr ö§retmemiz igin bunu yaptk.
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(Yahut igte bOytece Yusufa rüyalann, ilahi
Kitaplann yorumlannr ö§retmemiz igin,
ona bu ülkede büyük imkän verdik.) Za-
ten Allah emrini (yahut Yusuf hakkndaki
emrini) yerine getirmeye Kaadirdir. Ancak
insanlann birgo§u bunu bilmezler.

22. Yusuf, olgunluk ga§rna erigince de,
ona hikmet (do§ru hükümet etmeyi) ve
ilim ö§retmigtik. Ve Biz iglerinilaykrylaya-
panlann mül«äfatrnr igte böyle veiriz.

(15) Riväyet olunuyor ki, kardegleri Yusufu krra gö-
tünince, onu dövmeye ve kendisine igkence eüne-
ye bagladrlar. O kadar ki, az kalgn, onu öldürecek-
lerdi Yusuf da ba§rnp imdat istiyordu. O zaman kar-
deglerinden nisbeten vicdan sahaibi olan Yehüä,
onlara dedi ki: "Siz onu öldürmeyece§inize dair
bana söz vermediniz mi?" Bunun üzerine Yusufu
kuyunun kenanna götürdüler ve gömle§ini de 9r-
kadrlar. Qünkü babalanna hile yapmak igin göm-
le§ine kan sürmeyi kararlagrrmqlardr. Bu srrada
Yusuf, onlann eteklerine sanhp yalvanyordu. Onlar
ise, eteklerini elinden gektiler ve beline ip ba§layrp
kendisini kuyuya saftrtmaya bagladrlar; kuyunun
yansrna ulagrnca da, ipi brrakverdiler. Sonra onlar
bir kuzu kesip kanrnr Yusufun gömle§ine sürdüler;
ancak gömle§i pargalamay dügünmediler. Nihäyet
Hz. Yakub (S.), Yusufun haberini allnca, sesi grk-
tr§r kadarferyat ederek'GöTnlek nerede?" dedi ve
gömle§iyüzüne sünip: 'Vallahi, bu güne de§in boy-
le uysal bir kufi görmedim; benim o§lumu yemig;
ancak gömle§ini pargalamamrg!" dedi.

(21) Bu adam Mrsr/rn mali iglerine bal<an aziz
(vezir) Krtfir (veya ltfir) idi. O dönemde Mrsr Fira-
vunu (hükümdarr) da Reyyan bin Velid el- Amliki
idi. Bu hükümdar, Hz.Yusufa iman ettikten sonra
onun sa§lr§rnda ölmüg ve ondan sonra lGbus bin
Mus'ab hükümdarolmug. Hz. Yusuf, onu da imana
davet etmig; ancak o, iman etmemigti.

Hz. Yusuf, Mrsia getirildi§inde 17 yagrnda bulunu-
yordu. Vezirin evinde, zindadnda gegirdi§i süre ile
beraber 13 yl kalmrgr. Hz. Yusuf, 30 yagrnda iken,
Firavun Reyyan, onu kendine vezir yapmtgtr. Hz.
Yusuf (S.), 120 ya,gnda vefat etmistir.

(22) Bu 9a§, 30'den 40 yagrna kadar olan dönemdir.

Hikmet, uygulama ile desteklenen bilgidir.
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23. Ve Yusufun, evinde oldu§u kadrn, on-
dan muratalmak istedide, kaprlan srmsrkr
kapattr ve: "Haydi gel!" dedi. Yusuf dedi
ki: "Ben, Allah'a srörnrrtm; günkü o (sizin
kocanrz) kugkusuz benim efendimdir;
bana güzel davrandr. (Qünkü Allah benim
Rabb'imdir; burada beni iyi banndrrdr.)

§üphe yok ki, zalimler iflah olmazlar.

24.Ye ant olsun ki, kadrn ona azmetti, Yu-
suf da (begeritabiat olarak ve genglik seh-
vetiyle) kadrna istek duydu. E§er Yusuf,
Rabb'inin igaretini görmemi§ (bir melekin:
"Hey Yusuf, sen, peygamberler zümresine
yazrlmrgsln; cähiller gibi davranamazsrn!"
sözünü igitmemig) olsaydr... (Onu gergek-
legtirecekti.) iste böylece Biz, kötü!ük ve
fuhgu ondan uzak tutmak igin ona igare-
timizi gösterdik. Qünkü güphesiz Yusuf,
Bizim ihläsfu (ve segkin) kullarrmlzdandrr.

25. ikisi de kaprya do§ru kogtular; kadrn,
onun gömle§iniarkadan gekip ytrtttve ka-
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prnrn yanrnda kadrnrn kocasrnr kargrlann-
da buldular. Kadrn dedi ki: "Senin kanna
kötülük etmek isteyenin cezasr, ya zinda-
na aillmak, ya da pek acrkh bir azabagrrr-
prlmaktan bagka ne olabilir?"

26. Yusuf dedi ki: 'Asrl kendisi benden
murat almak istedi." Kadrnrn yahnlanndan
(kügük veya büyük) bir erkek tanrk da göy-
le tanrkhk etti: "E§er Yusuf'un gömle§i ön-
den yrrillmrgsa, o takdirde bu kadrn do§ru
söylemistir; Yusuf ise yalancrlardandrr."

27.'Yok e§er gömle§i akadan yrrtrlmrgsa,

o takdride bu kadrn yalan söylemigtir; Yu-
suf ise do§ru soyleyenlerdendir."

28. Bunun üzerine kadrnrn kocasr, bakp
Yusuf'un gömle§inin arkadan yrrillmtg ol-
du§unu gönince, dedi ki: '§üphesiz bu,

siz kadrnlarrn tuza§rndandrr. Do§rusu siz
kadrnlarrn tuza§r pek büyüktür."

29. "Ey Yusuf! Sen bu olanlan aldrrma,
unut (kimse duymasrn)! Ey hanrm! Sen de
bu günahrnrn affrnr dile! Qünkü sen ger-
gekten hata edenlerden oldun."

30. Bu gehirde (haberin yaylmasr üzerine)
bir takrm kadrnlar da göyle dediler: "Azi-
zin (vezirin) kansr, geng kölesinin nefsin-
den murat almak istiyormug; geng kölenin
agkr, onun yüre§ine iglemig. Hig güphesiz

biz onu apagrk bir sapknltkta görüyoruz."

vÜsursÜnesi 
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31. Sonra o kadrn (Züleyha), onlann de-
dikodusunu duyunca, kendilerine haber
gönderip (evine davet) etti; onlar igin br-
gakla soyulacak meyveler haztrladt; her
birine bir brgak verdi ve Yusufa: *Haydi,

grk gunlann kargrsrnal" dedi. igte o kadrn-
lar Yusuf'u gönince, onu yüce bir varltk
olarak dügünüp (gagknhklanndan) ellerini
kestiler ve göyle dediler: 'Allah igin hägäl
Bu bir beger de§il, bu ancak yüce bir me-
lektir."

32. O kadrn (Züleyha)dedi ki: "igte kendi-
si hakkrnda beni aytpladr§rnrz geng köle
budur. Ant olsun ki, ben kendisinden mu-
rat almak istedim; ancak o, iffetinikorudu.
Yine ant olsun ki, e§er o, kendisine em-
redece§imi yapmayacak olursa, hig 9üp-
hesiz zindana atrlacak ve hig kugkusuz
horlananlardan olacaktr r."

33. (O kadrnlar, Yusufa: "Hantmefendinin
emrini dinle!" dediler.) Yusuf dedi ki: "Ey
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Rabb'im! Ben zindana atrlmay, bu ka-
drnlann benden istediklerinden daha gok
severim! E§er Sen bu kadrnlarrn hilelerini
benden gevirmeyecek olursan, ben onla-
ra kaprhnm da, cähillerden olurum!"

30. igte Rabb'ionun duasrnr kabulbuyur-
du da, o kadrnlann hilesiniondan gevirdi.

Qünkü O, gergekten yegäne Semfdir,
Alfm'dir (pekiyi igitendir, bilendir).

35. Sonunda onlar (vezir ile gevresi,
Yusufun masum oldu§unun) kesin delil-
lerini gördükten sonm da, (halkrn dediko-
dusu kargrsrnda) onu bir süre igin mutlaka
zindanda tutmalan fikri öne glktr.

36. Yusuf ile beraber (biri kralrn sarapgr-
sr, di§eri de ekmekgisi olan) iki geng de,
(krah zehirlemek istemeleri ithamryla)
zindana girmigti. Zindanda onlardan biri
Yusufa dedi ki: "Ben rüyamda kendimi,
garap igin üzüm slklyor gördüm." Di§eri
de dedi ki: "Ben de dügümde gördüm ki,
bagrmrn üstünde ekmek tiagryormugum
ve kuglargelip ondan yiyorlarmlg." ikisi de
Yusuf'a dediler ki: "Bu rüyalann yorumunu
bize haber ver; günkü biz seni gergekten
iyi yorumculardan (zindan mahkümlarrna
gok iyilik edenlerden) göniyoruz."

37. Yusuf onlara dedi ki: "Size (her gün)
verilen yeme§iniz (bu gün) gelmeden
önce bu rüyalann yorumunu mutlaka size
haber verece§im. Bu, Rabb'imin bana
(ilhäm ve vahiy ile) ö§retti§i bilgilerden-
dir. Qünkü gergekten ben, Allah'a ortak-
srz olarak inanmayan ve öbür dünyada
(bedenfl) hayatr inkär eden bir bir kavmin
dininden uzak durmugumdur."
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38. "Hem de ben, atalanm ibrahim, ishak
ve Yakub'un dinine ba§h kaldlm. Her han-
gi bir geyi Allah'a ortak kogmamz bize ya-
Esmaz. igte bu (Ievhid dini), bize ve bü-
tün insanlara Allah'ln lütfundandrr. Ancak
insanlann birgogu gükretmezler."

39. 'Ey iki zindan arkadagrml Birgok da-

§rnrk tranrrlar mr hayrrldrr, yoksa Kahhär
(pek kahredici) olan bir tek Allah mr?"

4.0. 'Allah'tan bagka da taptr§rnlz tannlar,
sizin ve atalannrzrn uydurdu§u bir takrm
bog isimlerden bagka bir gey deöildir; Al-
lah bunlara tapmak konusunda her hangi
bir delil indirmemigtir. Hüküm, yegäne Al-
lah'rndrr. O, size, yalnrz Kendisine tiapma-
nrzr emretmigtir. Dosdo§ru din igte budur.
Ancak insanlann birgo§u bunu bilmezler."

41. "Ey iki zindan arkadagrm! ikinizden
birine (rüyasrna) gelince, igte o, (zindan-
dan grkrp eskisi gibi) yine efendisine ga-

Y0supsünesi
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rctp sunacak; diöeri ise, sonra asrlacak da,
kuglar onun bagrnrn etini yiyecekler. Yo-
rumunu bana sordu§unuz hususlar, böyle
gergeklegecektir."

42. Yine, Yusuf, iki zindan arkadagrn-
dan kurtulaca§rnr bildi§i kimseye dedi ki:

"Efendinin yanrnda benden söz et (haksrz
yere hapis yattr§rmr ona anlat)!" Ancak
geytan, efendisinin yanrnda Yusuf'u an-
may kendisine unutturdu da, Yusuf, bir-
kag yrl daha zindanda kaldr.

tt3. Ve hükümdar dedi ki: "Ben rüyamda
gördüm ki, yedisemiz ine§i, yediank inek
yiyormug ve yedi yegil bagak ile yedi kuru
bagak gördüm. Ey devlet erl«änr (beyler,
danrgmendler)! E§er sizler rüya yorum-
luyorsanrz, benim rüyamr bana yorumla-
ytn!"
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tl4. Onlar (kähinler, danrgmendler) dediler
ki:"Bunlar anlamsz karmakangrk düglerdir
ve bizler boyle düglerin yorumunu bilen
kimseler de§iliz."

tl5. Zindandakio ikikigiden kurtulmug olan
ve uzun bir zaman sonra Yusufu (yeni)
hatrlamrg olan dedi ki: "Ben size o dügün
nasrl yormlanaca§rnr bildirece§im; beni
hemen zindana gönderin!"

46. (Zindana vannca dedi ki: )'Yusuf, ey
pek do§ru kigi! Rüyada görülen yedi ank
ine§in, yedi semiz ine§iyemesi, bir de yedi
yegil bagak ile yedi kuru bagak hakknda
bize yorum yap! Umanm, o insanlara do-
ner; onlara soylerim; onlar da belki bunun
yorumunu ( senin meziyetlerini) ö§renirler."

47. Yusuf dedi ki: 'Öteden beri yaptr§rnrz
gibi tam yedi yrl ekin ekersiniz; sonra, yi-
yece§iniz azbir miktan harig, bigtiklerinizi
(güve gibiböceklerden korunmast igin) ol-
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du§u gibi baga§rnda brrakrrsrnrz (ve öyle-
ce stok yaparsrnrz)."

48. "Sonra bunun ardrndan yedi giddetli
krthk yr[ gelecektir ki, saklayacaklannrzdan
az bir miktar tohumluk harig, o yllar igin bi-
riktirdiklerinizi halk yeyip bitirecek."

49. "Sonra bunun ardrndan da bir yl gele-
cek ki, oyl halk bolya§mura kavugacakve
(merye suyu ve ya§) srkacaklar."

50. Ve hükümdar dedi ki: 'Yusuf'u bana
getirin!" Bunun üzerine elgi, Yusuf'a gelin-
ce, Yusuf dedi ki: "Efendine dön de, ona
sor ki, o ellerini kesen kadrnlarrn hali (zoru)
ne idi? §üphesiz benim Rabb'im, onlann
düzenbazh§rnr gok iyi bilendir."

51. Hükümdar, o kadrnlara dedi ki: "Siz
Yusuftan murat almak istedi§iniz zaman,
gergek durumunuz ne oldu (ondan ne
kaqrhk gördünüz)?" O kadrnlar dediler ki:
'Allah igin hägä! Biz onun hakknda higbir
kötülük bilmiyoruz." Auiz'in (Vezidin) kansr
da dedi ki: '§imdi gergek tamamen ortaya
grkmrgtrr; ben onun nefsinden murat almak
istemigtim ve hig güphesiz Yusuf, do§ru
söyleyenlerdendir."

52. Yusuf dedi ki: "igte bu (böyle beraetimi
istmem), Aziz'in, yoklu§unda (gryabrnda)
ona asla hainlik etmedi§imi ve Allah'rn, ha-
inlerin ger planrnln bagnya ulagmasrna asla
meydan vermeyece§ini bilmesi igindir."
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53. "Ben kendi nefsimi de tamamen te-
mize grkarmryorum (benim amaom bu
deöildir); günkü hig güphesiz nefis, kötülü-

öü pek azu etmektedir; yalnrz Rabb'imin
esirgedi§i müstesna. Kugkusuz Rabb'im
Gafüddur (Eok ba§qlarcrdrr), Rahim'dir
(pek esirgeyicidir)."

54. Hükümdar dedi ki: 'Yusufu bana geti-
rin; onu kendime özeldantgman yapmak
isterim." Sonra hükümdar, Yusuf'la konu-
gun@, ona dedi ki: "§üphesiz sen bugün-
den itibaren yanrmrzda itibar[ ve güvenilir
birisin!"

55. Yusuf, hükümdara dedi ki: "Beni bu
ülkenin Hazine igleri Müdüni yap! Qünkü
ben gergekten (hazinenin menfaatlerini)
gok koruyan ve (bu igi) gok iyi bilen bir
kimseyim."

56. Ve igte Biz, o ülkede (Msr/da) Yusufa
böylece diledi§i gibi hareket etmek (zin-

,t;
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dan hayatrndan sonra diledi§i gibi dolag-
mak, diledi§i yerde ikamet etmek, ülkeyi
diledi§i gibi yönetmek) imkänrnr bahgettik.
Biz diledi§imiz kimseye rahmetimizi erigti-
ririz ve layrkryla iyilik edenlerin mü!«äfatrnr
(bu dünyada da, öbür dünyada da) zayi
etmeyiz.

57. (Tevhid imanr ile) iman edip de, fena-
hklardan saknanlara verilecek öbür dün-
ya mükäfatr ise, elbette daha hayrrltdrr.

58. Ve (Yusuf'un kardegleri Mlslr Azizi'nin
gäyet uygun fiyatla her gahsa bir deve
yükü zahire sattr§rnr duyunca, Mrsrr'a) ge-
lip nihäyet Yusufun huzuruna girdiler. Yu-
suf, onlan hemen tianrdr; onlar ise, yusuf'u
hig tanrmadrlar.

59. Yusuf onlann yüklerini hazrrlatnca da,
onlara dedi ki: "Bir daha gelirken, o (an-
lattr§rnrz muhterem babanrzrn yanrnda br-
raktr§rnrzr söyledi§iniz ve onun igin de bir
yük istedi§iniz) baba bir erkek kardeginizi
de bana getirin (ki, onun igin de biryükve-
reyim). Görmüyor musunuz ki, ben ölge§i
bolveriyorum ve ben konukseverlerin en
hayrhsryrm!"

60. 'Yok e§er onu bana getirmeyecek
olursanrz, artrk benden sizin igin ölgek
(zahire) yoktur ve sakn, bir daha bana
yakla,gmayn!"

61. Kardegleri dediler ki: "Biz onu baba-
srndan istemeye ga[gaca§rz ve biz bunu
hig kugkusu z y apaca§rz ;'

62. Yusuf, (ölgek igine bakan) genglerine
dedi ki: "Bize verdikleri bedelleri yüklerinin
igine koyun; umulur ki, ailelerinin yanrna
döndüklerinde (ve yüklerini agrklannda)
bunu anlarlar (takdir ederler. Yahut be-
delleri yüklerinin igine koyun ki, ailelerinin
yanrna döndüklerinde bunu anlasrnlar.)
Belki onlar (bu tegviklerimizi görünce) tek-

Cüz:13

rar gelirler."

63. Nihäyet onlar babalanntn yanrna dön-
düklerinde dediler ki: "Ey babamrz! (Kar-
degimiz Bünyamin'i de yanrmrzda götür-
medi§imiz takdirde) ölgek bize yasaklan-
dr. Onun igin bizimle beraber kardegimizi
de gönder ki, ölgek (zahire) alabilelim."

YUSUF SURESI
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64. Yakub dedi ki: "Daha önce karde-
gi Yusufu size nasrl güvendiysem, onu
da size ancak öyle gtivenirim. Arhk Al-
lah en hayrh koruyucudur. Zaten O,
Erhamu'rrahrmih'dir (merhametlilerin en
merhametlisidir)."

65. Onlar egyalannr agtrklannda da, (al-
drklan zahire igin verdikleri) bedellerin
kendilerine geri verilmig oldu§unu gör-
düler; dediler ki: "Ey babamrz! Daha ne
isteriz! igte bedel olarak verdiklerimiz de
bize geriverilmig. Biz yine ailemize zahire
getiririz; kardegimizi de koruruz ve onun
igin bir deve yükü dahatazla zahire geti-
ririz. igte bu sefer getirdi§imiz zahire bize
azdr."

66. Yakub dedi ki: "Siz hepiniz (siziagan
güglerle) tiamamen kugatrlmadrkga (yahut
öldürülmedikge) onu (Bünyamin'i) kesen-
kes bana gerigetirece§inize dairAllah adr-
na bana sa§lam bir söz vermedikge onu
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sizinle beraber asla göndermeyece§im!"
Bunun üzerine onlar, babalanna sa§lam
söz verince, babalan dedi ki: "Söyledikle-
rimize Allah vekildir (gahittir, agähtrr)."

67. Yakub, o§ullanna gunu da soyledi:
"O§ullanm, (halkn gözüne batmamak
igin) gehre hepiniz bir kaprdan girme-
yin; ayn, ayn kaptlardan girin. Yine de
Allah'tan (mutlaka gelecek bir gey varsa,
bu tavsiye ile) size higbir faydam olmaz.
Hüküm, yegäne Allah'tndtr. Ben yalntz
Ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de,
igte yalnrz Ona tevekkül etmelidir (siz de
yalnrz Ona tevekkül etmelisiniz)."

68. Babalannrn kendilerine emretti§i gibi
de§igik kaprlardan gehre girdikleri zaman
da, bu önlem Yakub'un agtkladr§t iste§ini
yerine getirmekten bagka, Allah'tan gele-
cek higbir geyi onlardan savacak de§ildi.
Ve hig kugkusuz Yakub, kendisine Biz
ö§retti§imiz igin genig bir bilgi sahibi idi.
(Onun igin tavsiye etmekle beraber önle-
me güvenmemigti.) Ancak insanlann go§u
bunu (Allah'rn, segkin kullanna ilhämrnr,
kaderin tedbiri bozdu§unu) bilmezler.

69. Ve onlarYusufun yanrna girdiklerinde
o, öz kardegini yanrna (kendi sofrasrna,
odasrna) aldr; ona:'Gergekten ben, evet
ben, senin kardeginim. Artrk onlann yap-
mrg olduklanndan dolayr üzülme!" dedi.
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70. Yusuf onlann yüklerini haztrlaünca, o
(altrn özel) magrabasrnr (yahut ölgegini)
öz kardeginin yükü igine koydurdu. Sonra
birtellel: "Ey keruancrlar! Hig kugkusuz siz
hrrsrzsrnrz!" diye seslendi.

71. Yusuf'un kardegleri onlara dönerek:
"Siz neyi kaybettinizi (neyi anyorsunuzl?"
dediler.

72. Yusuf'un adamlan: "Biz, hükümda-
nn (aliln) magrabasrnt (ölge§ini) artyotuz
(kaybettik); onu getirene bir deve yükü za-
hire odül de var!" dediler.

73. Yakub'un o§ullarr dediler ki: 'Vallahi,
(hükümdannztn bize bu denli yakrnltk
gösterip itimat etmesinden) siz hig güphe-
siz bilirsiniz ki, bizler bu ülkede bozguncu-
luk yapmaya gelmedik ve biz hrrsrz de§i-
liz."

74. Yusuf'un adamlan dediler ki: "Pekiyi,
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siz yalancr grkarcanrz, bunun cez€§r ne-
dir?"

75. Yusufun kardegleri dediler ki: "O mag-
raba, kimin yükünden grkacak olurca, igte

onun cezasr odur (onun ahkonulup köle
yaprlmasrdrr). igte biz, bu zalimlere böyle
@zaverü2."

76. Bunun üzerine tellal (yahut kafilenin
Mrsrfa döndürülmesinden sonra Yusuf),
öz kardeginin guvahndan önce di§erlerinin
guvallannr aramaya basladU sonra kar-
deginin guvahndan onu grkartttrdl. Yusuf
igin igte böyle bir gare ö§retmigtik; yoksa
hükümdann ceza kanununda (bundan

dolay) kardegini alrkoymasr (köle yapma-
sr) yok idi. Bu, ancak Allah'tn dilemesiy-
le (kardeglerinin, babalannrn seraitinde/
kanununda olan bu @zay kabuletmeleri
igin, bunun cezasrnrn kendilerine sorulma-
srnrn Allah tarafrndan Yusufa ilhämryla)
olmugtur. Biz diledi§imizi (ilimde) derece,
derece yüksetiriz. (Yahut Biz, diledi§imizin
derecelerini yükseltiriz.) Her ilim (bilgi) sa-
hibinin üsütünde de daha iyibilen vardtr.

TI. Yakub'un o§ullarr dediler ki: "E§er
onun galdr§r ortaya gtkacak olursa, (buna
gok gagmayz;) günkü daha önce bir kar-
degi (yusuf ) de gergekten htrstzltk etmigti
(annesinin babastnrn taptt§t bir alttn putu
gizlice alrp göpe atmtgtl. Bir dilenciye evin
tiavu§unu, yahut o§laktnt vermigti.)" Yusuf
ise, bunu ( onlann bu hakstz suglamast-
nrn cevabrnr, bundan duydu§u rahatstzh-

§r) iginde sakladt ve onlara belli etmeden
kendi iginden dedi ki: "Astl sizin durumu-
nuz gok kötüdür. Taten Allah sizin anlat-
makta oldu§unuz olayn ig yüzünü en iyi

bilendi."

78. Yakub'un o§ullan Yusufa dediler ki:

"Ey Puizl Onun gergekten gok yaglt bir
babasr var; bunun igin onun yerine birimizi
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ahkoy. Qünkü biz seni gerg€kten laylkryla
iyilik edenlerden göniyoruz."

(70) Yusuf (S.), kardeglerinin, kendisinden sonm
babasrnrn, Bünyamin'e olan büyük sevgisini de
gekemeyip ona da birlenahk dügünmelerinden en-
dige etti§i igin bu yola bagvurmug olabilir. Zira birfit-
neyi önlemek veya bir hakkr kurtarmak igin benzer
yollara bagvurmak dinen cäizdir.
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79. Yusuf dedi ki: "Mahmtz! yanlnda bul-
du§umuz kimseden bagkasrnl ahkoymak-
tian Allah'a sr§rnrrrz. Aksi takdirde hig kug-
kusuz biz zalim oluruz."

80. Sonunda kardegleri Yusuftan umutla-
nnr tamamen kesince, konuyu gizlice gö-
rügmek üzere bir yana gekildiler; büyükleri
(yagga büyükleri olan Ruben veya fikirce
büyükleriolan Yehüzä) dedi ki: "Babamr-
zrn, Allah adrna sizden gergekten saölam
(inandrrasrya) söz aldr§rnt ve daha önce
Yusuf hakkrnda yaptr§rnrz haksrzh§r bil-
miyor musunuz? Artrk babam bana izin
verinceye, yahut Allah benim igin hükmü-
nü verinceye de§in ben bu ülkeden bir
yere asla aynlmayaca§tm. Zaten Allah
hükmedenlerin en hayrrltstdtr."

81. "Siz babanrzrn yantna dönün de, ona
deyin ki: Ey babamrz!Senin bu o§lun ger-
gekten hrrsrzhk ettive biz bildi§imizden (o
magrabanln, onun guvallndan grkmasrn-
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dan) bagkasrna gahit olmadrk. Talen biz
gaibin ( gözlerimizle görmediklerimizin)
bekgileri (bilenleri) de§iliz."

82. "Orada kaldr§rmz kent halkrnada, bir-
likte geldi§imiz kervana da sor! Zaten hig
güphesiz biz do§ru söyleyenleriz."

83. Babalan dedi ki: "Belkide nefisleriniz
size böyle bir igi cazip gösterip kolaylag-
trrdr. (Siz bunu isteyip gergeklegtirdiniz;
yoksa o hükümdar, bizim geraitimize/ ka-
nunumuza göre htrstztn @zastntn bu ol-
du§unu nereden bilsin!) Arttk bana dügen
güzelce sabretmektir (güzelce sabretmek,
en güzelidir.) Umulur kiAllah onlartn hep-
sini (Yusuf, Bünyamin ve Mtsl/da kalmtg
olan büyük o§lumu) bana geri getirir."

84. Hem de, babalart onlardan yüz gevirdi

ve: 'Ah, ah Yusuf!" dedi ve kederini igine
gömeken üzüntüden iki gözüne de ak
dü9tü.

85. O§ullarr dediler ki: 'Vallahi, sen dur-
madan Yusuf'u anryorcun; sonunda sen
üzüntüden hasta olacakstn (ytpranacak-
srn), ya da ölüp gideceksin."

86. Yakub dedi ki: "Ben üzüntü ve kede-
rimi yalnrz Allah'a azediyorum ve ben,
Allah'tan (gelen ilhäm ile, Onun rah-
meti konusunda) sizin bilmedi§iniz geyi

(Yusuf'un hayatta oldu§unu) biliyorum. "

(8a) Bu äyet, musibetler halinde btiyük üzüntü-
den a§lamanrn cäiz oldu§una delil saylmaktiadtr.

Qünkü bundan uzak durmak, teklife (yükÜmlülü§e)

dähildegildir. Nitekim Peygambeiimiz (S.) de, oglu
ibrahim vefatrnda a§lamrg ve göyle buyurmug-
tu: "Gönül hüzünlenir; göz de yag döker. Ancak
Rabb'imizin gazabtnt gerektirecek bir geyi soyle-
mefiz. Ey iOraniml Biz senin igin gergekten büyük
hüzün igindeyiz."

Musibetler halinde cäz olmayan ise, yüksek ses-
le ba§rrrp feryat etmek, yüzleri, gö§üsled dövmek,
yakalan yrtmak ve elbiseleri parqalamak gibi

cähillerin yaptr§t hareketlerdir.
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87. "Ey benim o§ullanm! Haydi, gidin

de, Yusuf ile kardegini iyice aragtlnn ve
Allah'rn rahmetinden umudunuzu hig kes-
meyin; günkü käfirler güruhundan bagkast
Allah'rn rahmetinden umudunu asla kes-
mez."

88. Nihäyet onlar (Mtsrfa vanp) Yusuf'un
huzuruna girdiklerinde dediler ki:."Ey Aaizl
Bize ve ailemize krthk garptt ve biz pek de-

§erli olmayan bir sermaye ile geldik; sen
yine de bize tam ölgekverve bize ba§tgta
bulun. Qünkü güphesiz Allah, ba§tgta bu-
lunanlan mükäfatlandtnr."

89. Yusuf onlara dedi ki: "Siz cähilli§iniz
yüzünden (henüz cähil iken) Yusuf'a ve
onun kardegine yapttklal'nzt biliyor mu-
sunuz?"

90. Onlar dediler ki: 'Yoksa sen cidden,
gergekten Yusuf musun?" O da: "Evet,

ben Yusuf'um; igte bu da kardegim. Allah
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bize lütufta bulundu. Qünkü güphesiz her
kim, Allah'a kaqrtal«äytgözetip de, sab-
redecek olursa, bilin ki, Allah, layrkryla iyi-
lik edenlerin mükäfafinr asla zayi etmez."

91. Kardegled dediler ki: 'Vallahi, gergek-
ten Allah seni bize üstün klmq ve hig kug-
kusuz biz hata etmigiz."

92. Yusuf dedi ki: "Bugün sugunuzu yüzü-
nüze vurmak yok. Allah sizi affetsin! Zalen
O, Erhamu'rrahrmin'dir (merhametlilerin
en merhametlisidir)."

Sl. "Haydin, benim gu gömle§imi a[n,
götünin de, onu babamrn yüzüne sürün;
gözleriyine gönir olsun. Ve bütün ailenizi
bana getirin!"

94. Ve kervan Mrsrt,dan aynhnca, baba-
lan, (yanrndakilere) dedi ki: "E§er bana
bunamrg demezseniz, ben hig kugkusuz
Yusuf'un kokusunu ahyorum."

95. Yanrndakiler de dediler ki: 'Vallahi, hig
güphesiz sen hälä o eski buhranrndasrnl"
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96. Nihäyet müjdeci gelince, Yusuf'un
gömle§ini Yakub'un yüzünün üstüne atr-
verdi; o anda Yakub'un gözleri yine gönir
oldu. Yakub dedi ki: "Ben size, sizin bil-
medi§iniz geyleri ben gergekten Allah'tan
(gelen ilhämla) bilirim (Onun rahmetini
sizin bilmedi§iniz kadar bilirim) dememig
miydim?"

97. Yakub'un o§ullarr dediler ki: "Ey baba-
mrz! Allah'tan, bizim günahlarrmrzrn afflnl
(ba§rglanmasrnr) dile! Qünkü bizler ger-
gekten hata igledik."

98. Yakub dedi ki: "Sizin igin Rabb'imden
sonra aff dileyece§im. Qünkü gergek-
ten yegäne Öafür (gok ba§rglayrci olan),
Rahi'm (gok esirgeyici olan) Odur.

99. Sonra onlar (hepsi Mlsr/a vanp)
Yusufun yanlna girdiklerinde, Yusuf, ana-
babasrnl (ya da babasl ile annesi ölünce
evlendi§i teyzesini) kucakla ve: "ingaallah,
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güven iginde Mtsr/a girin (yerlegin)!" dedi.

lfl). Hem de, Yusuf, ana-babasrnt tahtr-
nrn üstüne grkartrp oturttu ve hepsi onun
igin (ona kavugtuklarr igin Allah'a gükür
olarak) secdeye kapandrlar. Yusuf dadedi
ki: "Ey babacr§rm! igte bu, vaktiyle gördü-

§üm niyanrn yorumudur; Rabb'im onu
gergeklegtirdi ve Rabb'im bana gergekten
lütufta bulundu. Nitekim beni zindandan
grkardr ve geytan, benimle kardeglerimin
arasrnr agtrktan sonra sizi o gölden bura-
ya getirdi. $üphesiz benim Rabb'im dile-
di§i kimseye pek lütufkärdtr. §üphesiz O,
yegäne Alim'dir ( her geyi hakkryla bilen-
dir), Hakfm'dir (bütün igleri hikmetle yürü-
tendir)."

101. "Ey Rabb'im! Sen bana gergekten
hükümdartktan (nasibi) verdin ve rüyala-
nn (Kitaplarrn) yorumunu ö§rettin. Ey su
göklerive bu yeriyaratmrg olan Allah'tm!
Bu dünyada da, öbür dünyada da yegäne
Velim (yardrmcrm, koruyucum) Sensin!
Sen Müslüman olarak benim cantmt alve
beni saalihler (dürüst insanlar) zümresine
ilhak eyle (ka$!"

1O2.Ey Muhammed! igte bu (Yusuf'la ilgili

anlatrlanlar), gaip (senin igin göninmeyen,
bilinmeyen) haberlerdendir; onu sana Biz
vahiy ile bildiriyoruz. Zaten onlar Yusuf
igin ger planlarr kurarken o iglerine (onu

kuyuya atmaya) ittifakla karar verdikleri
zaman sen onlann yanrnda de§ildin.

1G3. Ey Muhammed! Sen ne kadar gok
istesen (grrprnsan) de, insanlartn birgo§u
iman edecek de§ildir.

(96) Riväyet olunuyor ki, Hz Yakub, gelen müjde-
ciye: 'Yusuf nastldtt?" diye sorup o da: "Mtstr suF
tanrdrr" diye cevap verince, Hz. Yakub: "Ben Mtstr
sultianh§rnr ne yapayrm! Sen onun dininden, diya-
netinden bana haber ver!" dedi. Müjdeci de: 'Yusuf,

Tevhid dini üzerindedid'deyince, Hz. Yakub: "lgte
gimdi Allah'rn nimeti tamam oldu!" dedi.

(98) Riväyet olunuyor ki, Hz. Yakub, o§ullannrn
ba§qlanmasr igin 20 sene müddefle Cuma gece-
si veya seher vakti namaz kldrktan sonra dua etti.
Sonunda Cebräil (S.) gelip Allah'rn, duasrnt kabul
buyurdu§unu bildirdi.

(99) Riväyet olunuyor ki, Hz. Yakub ile ailesi Mtslia
geldiklerinde kadrn erkek72 kigi idiler; israilO§ullarr
Hz. Musa ile beraber Ms/dan gkfiklan zaman, ge
cuklar, kadrnlar ve gok yaghlar dqrnda 600 yüz bin
500 yüz 70 küsür idiler; gocuklar, kadrnlar ve gok
yaghlar da bir milyon 200 bin idiler.

Herhalde Hz.Yusuf , gehrin dqrnda karglama yerin-
de bir gadr kurdurmug; Hz. Yakub ile ailesi de ora-
da onun huzuruna Ekm6larö. Hz. Yusul da orada
onlan kucaklamrg ve: "lngaallah, bätün stkntlardan
ve kötülüklerden emin olarak Mrsia gidn!" demi$i.

Riväyete göre, Hz. Yakub, bundan sonra Yusuf
ile beraber 24 sene kaldil<tan sonra vefat etti ve

§am topra§rnda babasr Hz. ishaKtn yanrna gömül-
memeyi vasiyet etti. Hz. Yusuf, bizzat cenazesini
oraya götünip defnettikten sonra Mtstia döndü ve
babasrndan sonra 23 sene yagadr; vefat edince de,
mermerden bir tabd iginde Nil nehrine defnedildi.

Hz. Yusuflun, Efrayim ile Miga adlannda iki o§lu
vardr. Hz. Yusuftan sonra Arnalika Firavun'lan,
Mrsrr'da yönetimi ele gegirdiler ve Hz. Musa ge-
linceye de§in israil O§ullan, atialanntn dinine ba§h

olarak bu Firavun'lann egemenli§i alttnda yagadt-
lar.
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104. Oysaki ey Muhammed! Sen bunun
(hak dini tebli§) igin onlardan higbir kargr-
[k (ücret) istemiyorsun. Bu (Ku/an), bütün
älemler igin bir ö§ütten bagka bir gey de-

§ildir.

105. §u göklerde ve bu yerde (Allah'rn var-
h§rna, birli§ine, sonsuz kudretini bildiren)
nice deliller de vardrr ki, onlar o delillerin
yanrndan gegerken onlara (ibret ve tefek-
kür ile) bakmryorlar.

106. O l«äfirlerin birgo§u da, ancak ortak
kogarak Allah'a inanryorlar.

107. Yoksa onlar, Allah'rn kugatrcr bir aza-
brnrn kendilerine gelivermesinden veya
onlar, farknda olmadan kryametin anstztn
onlann bagrna kopmasrndan güven iginde
mibulunuyorlar?

108. Ey Muhammed! De ki. "igte benim
yolum budur. Ben ve bana uyanlar, Allah'a
pek agrk delil ile ga§lnyoruz. Hem de ben,
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Allah'r (ortaktan, naks sfatlardan) tenzih
ederim ve ben, Allah'a ortak koganlardan
de§ilim."

109. Senden önce de Biz, (daha a§rrbaglr
ve bilgili olduklan igin) yalnrz kentlilerden
kendilerine vahyetti§imiz erlen peygam-
ber olarak gönderdik (meleklerden pey-
gamber göndermedik). Onlar yeryüzünde
dolagrp da, kendilerinden öncekilerin son-
lannrn nice oldu§una hig bakmryorlar ml?
Tal«äyr gözetenler igin öbür dünya yurdu
elbette daha hayrhdrr. Nigin akhnrzr kullan-
muyorsunuz?

110. Nihäyet o Elgiler (peygamberler, ima-
na gelmelerinden) umutlannr kesip de,
kendilerinin kesin olarak yalancr yerine
konulduklannr anladrklan zaman, onlara
yardrmrmrz erigiyordu da, dilediklerimizi
(peygamberi ve mü'minleri) kurtanyorduk;
o mücrimler (suglular) güruhundan ise,
azabtmtz geri gevril mezdi.

111. Antolsun ki, onlann (eski peygamber-
ler ile ümmetlerinin, Yusuf ile kardeglerinin)
krssalannda gergek (hislerin ve taklidin et-
kisinde olmayan) akrl sahipleri igin büyük
ibret vardrr. Bu Kufan, uydurma bir söz
de§ildir; ancak o, kendinden önceki Kitap-
lan tasdik eden, (dinde ihtiyag duyulan) her
geyi de agrklayan bir Kitaptrr ve iman eden
bir toplum igin bir rahmet ve bir hidäyettir.

vüsur sünesi
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RA' D sÜne Si: 1g

Rad süresi,43 äyeüir; Medine'de näzil olan süreler
iginde 11. Süre olarak n&ilolmu$ur. 13. äyeünde
Ra'd (gök gülültüsü) geqti§i igin bu ismi almtgtr.

aisirir-LAninnnnnrtAruinnauiu
.

1. Elif. läm. Rä. Igte bunlar, bu Kitabrn

äyetleridir. Rabb'inden sana indirilen
Kudan äyetleri ise, hakkn ta kendisidir.
Ancak birgok insan yine iman etmezler.

2. Allah Odur ki, 9u görmekte oldu§unuz
gökleri direksiz olarak yükseltmi§; son-
ra (evreni kugatmrg olan) Arg üzerine
(veya hükümranhk tahtna)) istivä etmig
(häkimiyet kurmug veya Kendine özgü bir
gekilde kurulmug); günege ve Aya buyru-

§una boyun e§dirmigtir. Her ikisi de, belli

bir sona de§in (devrini tamamlaylncaya
de§in, kryamete de§in) hareket etmekte-

dir. O, her bir igiyerli yerinde düzenleyip
äyetleri uzun uzadrya agtklamaktadtr. Bü-
tün bunlar, Rabb'inize kavugaca§ rn za ke-
sin olarak inanmanrz igindir.

3. Yine Allah Odur ki, yeryüzünü dögemig
(yaymrg); onda sabit da§lar ve trmaklar
meydana getirmig; orada üninlerin her
birinden gift, gift yetigtirmigtir ve gündüzü
gece ile örtmektedir. Hig kugkusuz derin
dügünen bir toplum igin bunlarda (Allah'tn

ortaksrz oldu§unu kanttlayan) büyük delil-
ler vardrr.

4. Yeryüzünde de birbirine komgu k[a-
lar (topra§r güzel, tuzlu, verimli, verim-
siz, sert, yumugak birbirlerine bitigik arazi
pargalan), üzüm ba§lan, ekinler, tek kök-
ten ve gegitli köklerden dallanmtg hurma
a§aglan vardtr. Bunlar hepsi bir su ile su-
lanrr; oysaki yemiglerinde onlann bir kts-
mrnr di§er bir krsmtna üstün klarrz. igte
bunlarda hig güphesiz akltnt kullanan bir
toplum igin (Allah'rn stntrstz ve ortakstz
kudretini kanrtlayan) büyük deliller vardtr.

5. Ey Muhammed! Aynca,(e§er onlann
seni yalanlamalanna, bedeni ktyameti
inl<är etmelerine) gagtyorsan, igte astl 9a-
grlacak gey, onlann: "Biz toprak olunca,
gergekten mi, cidden mi yeniden (beden
olarak) yaratrlaca§tz?" demeleridir. lgte

onlar Rabb'lerini (Rabb'lerinin slnlrslz
kudretini) inkär edenlerdir ve igte onlar,

boyunlarrnda tiasmalar (sapknltk tasma-
lan, ategten tasmalar) bulunanlardlr ve
igte onlar ateg yaränrdrr. Onlar hep orada
kalacaklardtr.
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6. Bir de onlar, iyilikten (rahat yagamdan)
önce kötülü§ün (uyarldrklan azabrn) ga-
bucak gelmesini (alay ederek) isterler.
Oysaki onlardan önce kendi benzerlerinin
azaplan gelip gegmigtir. Hem de, hig güp-
hesiz' insanlar zulmeüikleri halde senin
Rabb'in onlar igin affedicidir; hig kugkusuz
Rabb'inin azabr dagok getindir.

7. Bir de, o l«äfirler diyoriar ki: 'Ona (pey-
gambere) Rabb'inden (bizim istedi§imiz
türden, Saalih, Musave isa peygamberle-
re verilen mucizelerden) bir mucize indiril-
seydiya!" Ey Muhammed! Sen yalntz bir
uyanclstn. Hem de, hertoplumun (onlarrn
istedikleri mucizelerle de§il, ancak kendi-
sine verilen mucizelerle hakka ga§rran) bir
rehberi (peygamberi) vardr r.

8. Gebe kalan her diginin, rahminde tagr-
dr§r gocu§un (güzellik, girkintik, bahtiyar-
hk, bedbahthk, ömür süresi gibi) özellikle-
rini, rahimlerin, (cenini besleyen ädet ka-
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nrndan) neyieksik, neyi, ziyade edece§ini
yalnrz Allah bilir. Taten Onun katlnda her
nesne belli bir ölgü iledir.

9. Allah, her gizliyi de, her agr§r da bilen-
dir. O, pek büyüktür, yücedir.

10. iginizden sözünü gizleyen de, onu
agr§a vuran da, gece saklanan da, gün-
düz drgan grkan (yolunda yürüyen) da,
Allah'rn bilgisine göre birdir.

11. Her insanrn önünde ve arkasrnda (gü-
nah igledi§izaman) kendisini (Allah'rn em-
riyle) Onun azabrndan (tehlikelerden) ko-
ruyan takipgi melekler vardrr. Bir toplum,
kendi (do§ugtan olan) güzel ahlakrnr boz-
madrkga, Allah, onun nimetini (saadetini)
asla bozmaz. Allah, birtopluma birkötülük
dileyince de, artrk onun gerigevrilmesine
higbir gare ve onlann Allah'tran bagka bir
yardrmcrlan yoktur.

12. Koku (yrHrnm korkusu) ve ümit (ya§-
mur ümidi) iginde size gimge§i gösteren
ve (ya§mur yüklü) a§rr bulutlarr meydana
geti ren, y alntz Allah'tl r.

13. Gök gürültüsü de, Allah'a hamdede-
rek Onu tesbih eder (Onun stntrstz, ortak-
srz kudretini bildirir. Ya da gökgürültüsünü
duyanlar, Allah'a hamdederek Onu tesbih
ederler); melekler de, Onun (Allah'rn, gök
gürültüsünün) heybetinden dolayr Onu
tesbih ederler. Onlar, Allah (Onun ortak-
srz olmasr, kryamette bedeni dirilig) hak-
knda (peygamberle) gekigip dururlarken
O, yrldrnmlar gönderir de, onlan diledi§ine
isabet ettirir. Planr getin olan da Odur.

(13) Bir gönige göre bu äyet, 9u olaya da isaret et-
mektedir: Erdeb bin Rebia ile Amir bin Tufeyl, pey-
gambedimiz (S.) igin suikast planr yaparlarve Amir,
Erdeb'e der ki: "Biz, Muhammed'in yantna vannca,
ben onunla konugurken, sen onun arkasrna geg
ve krhcrnr gek, vurl" der. Nihäyet onlar, peygam-
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be/imizin yanrna gelip planladrklan gibi Amir, Pey-
gambe/imizle konugmaya baglarve Erdeb de Pey-
gambe/imizin arkasndan dolagrp klcrnr gekmeye
baglar. O anda Peygambe/imiz, durumu anlar ve:
'Allah'rm, diledi§in gibi bunun müstiahakknr ver!"
der. lgte o anda Erdeb'i yldrnm garpar ve canstz
yere düger. Amir de, atrnrn srrtrna atlayp kagar ve
o da yolda sersemleyip atndan düger ve yaralanrr;
sonra atrna binip yoluna devam ederken yolda atr-
nrn $rtrnda ölür.
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14. Hak dua (kabul edilen dua), ancak
Allah'a olandrr. Ondan ba.gka da yalvar-
drklan tiannlar, onlann higbir iste§ini ve-
remezler. Onlar ancak o kimse gibidir ki,
a§zrna su gelsin diye iki avucunu suya
do§r agar; oysaki su onun a§zrna higbir
zaman ulagacak de§il. Zaten o Gfirlerin
duasr bog bir duadan ibarettir.

15. §u göklerde ve bu yerde ne varsa
hepside gölgeleriyle birlikte sabah akgam
(melekler ve mü'minler gibi) isteyerek
veya (münafrklarve baglanna bir bela gel-
di§inde mügrikler gibi) istemeyerek yalnrz
Allah'a secde ederler (Ona boyun e§erler;
kahnna räm olurlar).

16. Ey Muhammed! De ki: "$u göklerin ve
bu yerin.Rabb'i kimdir?" De ki:'Allah'trr!"
De ki: "Oyleyse Ondan bagka da, kendi-
lerine bile higbir yarar ve zarar veremeyen
veliler (yardrmcrlar, dostlar) mi edindiniz?"
De ki:"Gözü görmeyen ile gözü goren bir

Ra'o sünesi Cüz:13
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olur mu hig! Ya da karanltklar ile aydtnltk
birolur mu hig!" Yoksa Onun yaratt§r gibi
yaratmrg olan ortaklar bulmuglar da, bu
yaratmalar, kendilerince benzegti mi? De
ki: 'Allah her geyi yaratiandrr ve bir tek ve
Kahhär (pek kahredici, mutlak hükümran)
olan da ancak Odur."

17. Allah, gu gökten bir su indirdi de, de-
reler genigliklerince sel olup aktr. Böylece
sel, üstte kabaran köpü§ütagdr. Süsveya
(kapkacak, savas ve tanm aletleri gibi) di-

§er egya yapmak üzere ategte erittikleri
madenlerde de buna benzer bir köpük
olur. igte Allah, hak ile bätrla böyle örnek
veriri. igte böylece olugan köpük, sonunda
boga gider. insanlarafaydaveren gey (su,

mücevher) ise, sonra o, yeryüzünde ka-
lrr. igte Allah ömekleriböyle verir.

18. Rabb'lerinin ga§nsrna uyanlar igin
en güzel mükäfat (cennet) vardrr; Onun
ga§nsrna uymayanlara (yahut dualannrn
kabulünü Rabb'lerinden dileyenler igin en
güzel kabul vardrr; dualannrn kabulünü
Rabb'lerinden de§il, ortak kogtuklarrndan
dileyen käfirlere) gelince, e§er yeryüzün-
dekilerin hepsi ve onun yanrnda bir misli
daha kendilerinin olsa, (Allah'rn azabrn-
dan kurtulmak igin) mutlaka bütün bunlarr
feda ederlerdi.
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19. Öybyse Rabb'inden sana indirilenin,
ancak hakkn ta kendisi oldu§unu bilen
kimse, (bunu görmeyen sanki) kör kimse
gibi olur mu hig! Bunu ancak akl-r selim
sahipleri dügünüp anlar.

20. Onlar o kimselerdir ki, (ezelde ruhlar
äleminde ) Allah'a verdikleri (Allah'rn, Ki-
taplannda kendilerine yükledi§i) ahdi yeri-
ne getirenler ve verilen kesin sözü (iman
ile ameli terk etmekle) bozmayanlardrr.

21. Yine onlar, o kimseledir ki, Allah'rn
bi rlegti ri lmesini em retti§i ba§lan bitigti ri rler
(insan haklannr gözetirler); Rabb'lerinden
(Onun buyruklanna muhalefetten) sakl-
nrrlarve kötü hesaptan kokarlar.

22. Yine, onlar, o kimselerdir ki,
Rabb'lerinin nzasrnr kazanmak u§runa
güglüklere katlanrrlar; namaz dosdo§ru
(islam'a göre) krlarlar; kendilerine verdi§i-
miz rzklardan gizli ve agrk olarak hayrr yo-
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lunda harcarlarve kötülüöü iyilikle önlerler
(savarlar. Kötülü§e iyil ikle karg r h k veri riler.

Cehäletleri ve ezalan sabrr ve a§rrbagh-
hkla savarlar. Kötülü§ün hemen ardrndan
onu sildirecek bir iyilik yaparlar.) igte bu
dünya yurdunun güzel äkrbeti (Cennet)
yalntz onlarrndrr.

23. O (güzel äkbet), Adn Cennetleridir.
(Cennetlerde ikamettir. Cennet sarayla-
rrdrr. Cennetlerin en yüce makamlandrr.)
Onlar, babalanndan, eglerinden ve nesil-
lerinden dünist (saalih) olanlarla birlikte
bu Cennetlere gireceklerdir. Melekler de
(onlan kutlamak igin) her kaprdan (Cen-
netlerin ve saraylarrnrn her kaprsrndan)
onlann yanrna varacaklardrr.

24. (Melekler, onlara göyle diyecekler:)
'Allah'rn nzasr u§runa güglüklere katlan-
dr§rnrzdan dolayr selam size! igte dünya
yurdunun bu sonu ne güzel!"

25. Ve o kimseler ki, Allah'a verdikleri ahdi
(kabulve ikrar ile) pekigtirdikten sonra onu
bozarlar, Allah'rn bitigtirilmesini emretti§i
ba§larr koparrrlar (insan haklannr gi§ner-
ler) ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar,
igte Allah'rn läneti onlar üzerindedir ve
yurdun kötüsü (Cehennem) onlanndrr.

26. Allah kimi dilerse onun nzkrnr genig-
letir, ya da daraltrr. O käfirler ise, dünya
hayatryla (sahip olduklan dünyalrkla) gt-

mardrlar. Oysaki bu dünya hayatt öbür
dünya hayatr yanrnda pekazve gegicibir
faydadan bagka bir gey de§ildir.

27. O l«äfirlerderler ki: "Ona (Muhammed'e)
Rabb'inden, (istedi§imiz türden) bir muci-
ze indirilseydiya!" Ey Muhammed! De ki:
"$üphesiz Allah, kimi dilerse onu sapktn-
hkta brrakrr (akhnr ve iradesini sapkrnltk
igin kullananlara bu imkänr yaratr); Ken-
disine yönelenleri ise, hidäyete erdirir."

Cüz:13

28. Onlar (Allah'rn hidäyete erdirdi§i bah-
tiyar kullar), o kimselerdir ki, (girk kogma-
dan) iman ederler ve kalpleri Allah'rn zik-
riyle mutmain olur (Allah'r anarak huzur
bulurlar; yalntz Ona güvenip dayanrrlar
ve yalnrz Ondan umarlar. Allah korkusun-
dan sarsrldrklan zaman, Allah'rn rahmetini
dügünüp huzur bulurlar. Allah'rn vart§rnr
ve birli§ini gösteren delilleri dügünmekle,
Ku/an okumakla huzur bulurlar.) Haberi-
niz olsun ki, kalpler, ancak Allah'rn zikriyle
mutmain olur.
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29. O kimseler ki, (girksiz olarak) iman et-
tiler ve (islam'a göre) yararh olan igler de
yaptrlar, onlar igin mutluluk ve güzel son
yurt vardrr.

30. Ey Muhammed! igte böylece Biz seni,
kendisinden önce birgok ümmetler (top-
lumlar) gelip gegmig olan bir ümmete gön-
derdik ki, sana vahyetti§imizi (Kufan'r)
onlara okuyasrn. Oysaki onlar (kendilerine
gönderildi§in insanlar), Rahmän'r (hakkry-
la) tanrmryorlar (Ona ortak koguyorlar. Ya-
hut Rahmän'rn, Allah oldu§unu bilmiyor-
lar). De ki: "O Rahmän, benim Rabb'imdir;
Ondan bagka higbir tann yoktur. Ben yal-
nrz Ona tevekkül ettim (güvenip dayan-
drm) ve son dönügümüz ancak Onadrr."

31. E§ergergekten Kufan'la (okunan iEni
bir Kitapla) da§lar yerlerinden yürütülsey-
di, ya da onunla yeryüzü pargalansaydr
veya da onunla ölüler konugturulsaydl...
(O, Kudan olurdu ve onlar yine iman et-
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mezlerdi.) Hayrr, bütün emr u ferman, an-
cak Allah'rndrr. iman edenler, bilmediler
mi ki, Allah (icbäri'olarak) dileseydi, mut-
laka bütün insanlan hidäyete erdirirdi? O
käfirler ise, Allah'rn vaadi (ölüm, kryamet)
gelinceye kadar, yaptrklanndan dolayr on-
lara büyük bir bela garprp duracak; ya da
o bela, yurtlannrn yaknrna inecek. §üp-
hesiz Allah vaadinden caymaz.

32. Antolsun ki, ey Muhammed! Senden
önce de Allah'rn bazr Elgileri ile gergekten
alay edilmigti de, Ben, o käfirlere mühlet
vermigtim; sonra onlan yakalayrvermig-
tim. Igte azabrm nasrlmrg?

33. Pekiyi, herkesin yaptr§rnr gözetip tes-
bit eden kim?(Yahut herkesin yaptr§rnr
gözetip tesbit eden Allah, käfirlerin san-
drklan gibi midir?) Oysaki onlar, Allah'a or-
tak kogtular. Ey Muhammed! Onlara de ki:
"Siz o ortak kogtuklannrza (haksrz) isimler
takrn bakahm! (Onlarr anlatrn; taprlmayr
hak eden vasflan var mr bakahm!)Yoksa
siz dünyada bilmedi§i bir geyi mi Allah'a
haber veriyorsunuz? Yoksa anlamsrz laf
mr ediyorsunuz?" Hayt, o käfirlere hilele-
ri (küfürleri, kuruntulan) güzel gösterilmig
de, do§ru yoldan ahkonulmuglar. hlen
Allah, kimi sapklnhkta brrakacak olursa,
artrk onun igin hidäyete erdirecek yoktur.

34. Dünya hayafinda o käfirler igin (ölüm,
qsaret ve di§er belalar gibi) azap vardrr.
Obür dünya azabr ise, elbette daha getin-
dir; onlan Allah'rn azablndan koruyacak
kimse de olmayacaktrr.

BA'D SÜRES|
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35. Takvä sahiplerine (buyruklara ve ya-
saklara muhalefetten saknanlara) vaat
olunan Cennetin üstün vasfr göyledir: On-
lann (saraylannrn, bahgelerinin) altndan
her zaman rrmaklar akar; yemisleri ve göl-
geleri süreklidir. Talarä sahiplerinin sonu
igte budur. Käfirlerin sonu ise o ategtir.

36. Bir de, o kimseler ki, kendilerine Kitap
vermigiz (Yahudi'ler ile Hrristiyan'lardan
Müslüman olanlar, ya da Müslüman olan-
lar tamamen, Müslüman olmayanlar da
krsmen), sana indirilen Ku/an'a sevinir-
ler. Senin aleyhinde birlegen gruplardan
Kur'an'rn yalnrz bir krsmrnr (Yahudi'lerin
inancrna ters dügen krsmrnr) inl«är eden-
ler de vardrr. Ey Muhammed! Onlara de
ki: "Bana ancak, yalnrz Allah'a tiapmam ve
Ona ortak kogmamam emrolundu. Ben
yalnz Ona yalvariyorum. hten son dö-
nügüm ancak Ona olacakfir."

37. Ve igte böylece Biz bu Ku/an'r hik-

mete uygun hükümler mecmuasr olarak
Arapga indirdik. Ey Muhammed! E§er
sana gelen bu bilgilerden sonra yine de o
l«äfirlerin azulanna (faz-r muhal) uyacak
olursan, ant olsun ki, Allah'a kargr ne bir
koruyucun, ne de bir kurtiarcrn olur. (Yahut
senin ümmetin uyacak olurca...)

38. Ant olsun ki, senden önce de (senin
gibi insan) birgok Elgi göndermigiz ve
(sana verdi§imiz gibi) onlara egler ve 9o'
cuklar vermigizdir. Allah'rn izni olmadan
(insanlann istediöi gibi) bir mucize getir-
mek de, higbir peygamberin elinde de§il-
dir. Her belli bir zaman igin de (gartlanna
uygun olarak) yazrlmrg hükümler vardrr.

39. Allah diledi§ini (eski hükümlerden
zaman ve gartlara göre hikmete uygun
dügmeyenleri, l«äinat düzeninde bozuk
olanlan, tövbe edenin günahlann y Halaza
meleklerin yazdrklan nd an @zay gerektir-
meyen hatialan, bir nesli)silerve diledi§ini
(anrlan geylerin zrtlannr) sabit brrakr. Ana
Kitap (yazlanlan hi9 de§igmeyen Levh-r
Mahfüz) ise, yalnrz Onun katndadrr.

4O.Biz, o l«äfirlere vaatetti§imiz azabrn bir
ksmrnr gergekten sana gösterecek olsak
da, ya da (ondan önce) senin canrnr ala-
cak olsak da, her halü l«ärda sana dügen
yalntz (bu dini) tebli§ etmektir (bildirmek-
tir). Hesap ise, yalnrz Bize äittir,

41. O käfirler görmediler mi ki, Biz, (kud-
retimizle) gu dünyaya yöneliyoruz da, et-
rafrndan ( onun topra§rnr, imannr sellerle,
depremlerle, göglerle; üninlerini, haynnr
bereketini kurak[kla, käfirlerin häkimiyetini
srnrrlardan baglayan fetihlerle) eksiltiyo-
ruz. hten yalnz Allah hükmeder; Onun
hükmünü geri gevirecek bir güg yoktur. O,
hesabr da pek gabuk görendir.

42. Onlardan öncekiler de, (peygamberler
ile mü'minlere kargr) gergekten ger planla-
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n yapmr§lardr. Ancak asrl plan, tiamamry-
la Allah'rndrr (higbir plan, Onun planlnrn
önüne gegemez; planrnr gergeklestirmeye
mutlak olarak muktedir olan yalnrz Odur).
O, hekesin (sonugta) ne kazanaca§rnr bi-
lir (ona göre ceza ve mükäfatrnr hazrrlar).
Bu dünya yurdunun hayrlr sonunun kimin
olaca§rnr käfirler de ileride ö§renecekler-
dir.
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43. Yine, o käfirler: "Sen Allah tarafrndan
gönderilmig bir peygamber de§ilsin!" der-
ler. Ey Muhammed! Onlara de ki. "Benim-
le sizin aranrzda gahit olarak Allah ile, ya-
nrnda Kitabrn (Kufan'rn, Tevrat'rn) bilgisi
bulunan kimseler yeter.

iannHi[,r sünes i: t+
Bu süre, 52 äyettir; Mekke'de 71. Süre olarak näzil
olmugur. Sürenin 35- 41. äyetlerinde iOranimlS.;
duag zikredildi§i igin süreye bu isim verilmigtir.
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1. Elif. läm. Rä. Bu Ku/an, öyle bir Ki-
taptrr ki, Rabb'lerinin izniyle insanlan o
karanlrklardan bu aydrnh§a, Aziz (yegäne
galip), Hamid (her övgünün gergek sahi-
bi olan) Allah'rn yoluna grkarman igin onu
sana indirdik.
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2. Allah Odur ki, gu göklerde ve bu yerde
ne varsa hepsi Onundur. Ve pek getin bir
azaplan vay o käfirlerin haline!

3. O käfirler ki, bu dünya hayatrnr öbür
dünyaya tercih ederler; Allah yolundan
ahkoyarlar ve onu e§ri göstermek isterler.
igte onlar (haktan) uzak bir sapkrnhk igin-
dedirler.

4.Biz, hangitopluma bir Elgi (peygamber)
göndermigsek, onu ancak o toplumun di-
liyle göndermigizdir ki, (ilähi mesajr) on-
lara apagrk anlatsrn. Ondan sonra Allah,
kimi dilerse, (akhnr ve hür iradesini yan-
hg kullandr§r igin) onu sapknhkta brrakr;
kimi dilerse, (akhnr ve hür iradesini do§ru
kullandr§r igin) onu da hidäyete erdirir.Za-
ten O, yegäne Aztz'dir (en üstün güg sa-
hibidir), Hakim'dir (bütün iglerini hikmetle
yürütendir).

5. Ant olsun ki, Biz, Musa'yr da, halknr o
karanhktan bu aydrnh§a grkar ve Allah'rn
(eski toplumlara indirdi§i felaketlerin) ge-
tin günlerini (ya da Allah'rn nimetlerini ve
belalannr) onlara hatrrlat, diye, mucizele-
rimizle göndermigtik. Hig güphesiz bunda,
gok sabreden, gok gükreden herkes igin

birgok ibretler vardrr.
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6. Bir zamanlan da Musa, halkrna göyle
demigi: Allah'rn size olan nimetini hatrrla-
yrn. HaniO, sizi azabrnen kötüsüne u§ra-
tan ve o§ullannrzr kesip kadrnlarntzt (ktz-
larrnrzr) ise sa§ brrakan Firavun'gillerden
kurtarmrgt. igte bunda da Rabb'inizden
sizin igin pek büyük bir imtihan vardtr."

7. "Hani bir zaman da Rabb'iniz gunu
bildirmigti: Ant olsun ki, e§er gükredecek
olursanrz, hig güphesiz size nimetimi art-
trraca§rm ve e§er nankörlük edecek olur-
sanrz, hig kugkusuzazabrm gok getindir."

8. Musa gunu da söylemigti: "E§er siz ve
yeryüzündekilerin hepsi nankörlük ede-
cek olsanrz, bilin ki, hig güphesiz Allah
öani'dir (bütün ätemlerden müsta§nidir;
bir geye ihtiyacr yoktur), Hamid'dir (bütün
övgülerin gergek merciidir)."

9. Sizden öncekilerin, Nüh, Ad ve Semüd
kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin
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haberleri size ulagmadr mr? (Onlardan
sonrakiler o denli goktur ki,) Allah'tan
bagkasr onlan tiam olarak bilmez. Elgileri
(Peygamberleri) o kavimlere mucizelerle
gelmiglerdi; onlar ise, ellerini onlann (Pey-
gamberlerin) a§rzlannrn üstüne (ya da
kendi a§rzlannrn üstüne) kapatmrglardr ve
göyle demiglerdi: Biz sizin kendisiyle gön-
derildi§iniz geyi kesinlikle inkär ettik ve hig
kugkusuz sizin biziga§rrdr§rnrz dinden biz
derin bir güphe igindeyiz.

10. Elgileri (peygamberleri) onlara demig-
lerdi ki: "§u göklerive bu yeriyoldan var
eden Allah (Onun ortaksrz olmasl) hak-
krnda güphe mivarl O, (kul hakkr drgrnda-
ki) günahlannrzr ba§rglamak ve sizi belli
bir sona de§in (ömrünüz kadar aza6z
olarak) yagatmak igin sizi (hak dine) ga§r-
nyor." Onlar, Elgilerine demiglerdi ki: "Siz-
ler de ancak bizler gibi insansrnrz. Siz bizi
atalanmrzrn _tapfiklanndan döndürmek
istiyorsunuz. Oyleyse bize (bizim istedi§i-
miz türden) apagrk büyük bir delil getirin!"
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11. Elgileri (peygamberleri) onlara demig-
lerdi ki: uEvet, biz de ancak sizin gibi bir in-
santz; ancak Allah kime dilerse ona (pey-
gamberli§i) lütfeder; Allah'ln izni olmadan
bizim size, (sizin istedi§iniz türden) büyük
bir delil getirmemiz ise, elimimizden gel-
mez. Artk mü'minler de, yalnz Allah'a
tevekkül etmelidir (dayanrp güvenmelidir.
Biz de, sizin dügmanca tiavnnrza kaqr
Allah'a tevekkül edece§iz)."

12. "Hem de, bu do§ru yollanmrzl bize
gergekten O, gösterdi§i halde biz ne diye
Allah'a tevekkül etmeyelim? Ant olsun ki,

sizin bize verdi§iniz srklnfilara mutlaka
sabredece§iz. Artrk bütün tevekkül eden-
ler de, yalntzAllah'a tevekkül etsinler!"

13. O käfirler de, Elgilerine demiglerdi ki:
'Ant olsun ki, sizi mutlaka yurdumuzdan
grkaraca§rz; ya da mutlaka dinimize dö-
neceksiniz!" Bunun üzerine Rabb'leri,
onlann Elgilerine göyle vahyetmigti: 'Ant
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olsun ki, zalimleri hig güphesiz heläk ede-
ce§iz!"

14. 'Ve ant olsun ki, onlardan sonra o top-
raklara hig kugkusuz sizi yerlegtirece§iz!
igte bu vaat, (kryamet günü) kargrma grk-

maktan korkan ve tehdidimden gekinen
kimseler igindir."

15. Hem de, onlar (Allah'rn Elgileri), (düg-
manlanna kargr) zafer istediler. (Biz de
verdik.) Nitekim bütün inatgr zorbalar,
hüsrana u§ramrglardrr.

16. inatgr zorbanrn ardrnda (dünya haya-
trndan sonra kryamette) da Cehennem
vardrr. Hem de, orada kendisine irinli su
igirilecektir.

17. O suyu yudum, yudum igmeye galt-
gacak da, yutiamayacak ve her yandan
kendisine ölüm saldrracak; oysaki o, hig
ölecek de§ildir. Onun ardrnda da pek a§rr
bir azap vardrr.

18. Rabb'lerini fievhid imanryla, ortakstz
olarak) tanrmayanlann durumu göyledir:

Onlann amelleri (ibadetleri), ftrttnah bir
günde nizgärrn giddetle savurdu§u bir kül
y§rnr gibidir; onlar yaptrklanndan higbir
geyin sonucunu alamazlar. igte bu, (hak-
tan) uzak sapkrnh§rn ta kendisidir.
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19. Görmedin mi ki, Allah, gu gökleri ve
bu yeri hak olarak (hikmete uygun, gere-
ken mükemmeliyette) yaratmt$tr? O, di-
leyecek olursa, sizi yok eder ve (yerinize)
yepyeni bir toplum getirir.

20. igte bu, Allah'a gore hig de zorde§ildir.

21. Hepside (kryamet günü) Allah'tn emri
(muhasebesi) igin (mezarlanndan) dtgan
grkacaklar. lgte o zaman, gügsüz olanlar,
büyüklük taslayanlara diyecekler ki: "Biz
gergekten size ba§lt idik; onun igin siz
Allah'rn azabrndan birazrnr bizden önle-
yebilecek misiniz?" Onlar da diyecekler ki:

"E§er Allah bizi hidäyete erigtirseydi (biz
akhmrzr ve hür irademizibu yönde kullan-
saydrk ve Allah da bu iml«änt yaratsaydt),
biz de size do§ru yolu gösterirdik. Stzlan-
sak da bir, sabretsek de bir; bizim igin st-

§rnacak yer yoktur."

22. (Kryamet günü hesaplar gönilüp) ig

bitirilince, Seytan da, (bedbahtlara) di-
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yecek ki: '§üphesiz Allah size hak olanr
vaat etti; ben de size vaatettim; ancak
vaadimi yerine getirmedim. Zalen benim
size kargr zorlayrcr bir gücüm yoktu; ben
sadece siziga§rrdrm;siz de hemen bana
uydunuz. Onun igin siz beni knamayn
da kendi kendinizi krnayn. Ne ben sizi
kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsi-
niz. $üphesiz daha önce (Adem'e secde
etmemekle), beni (benim emrimle kendi-
sine) ortak kogtu§unuz Allah'rn emrini ta-
nrmamrgtrm. (Yahut beni (benim emrimle
dünyada Allah'a ortak kogtu§unuzu ben
bugün kesinlikle redettim)." §üphesiz za-
limler igin pekacrveren bir azapvardr.

23. V.e fievhid imanr ile) iman edip sa-
alih (lslam'a göre iyi) igler de yapanlar,
Rabb'lerinin izniyle, altlanndan lrmaklar
akan Cennetlere konulacaklardrr. Onlar
sonsrza dek orada kalacaklardrr. Orada
onlara (Allah tarafrndan, meleklerden ve
biöirlerinden) iyi dilek olarak selam veril-
mektedir.

24. Görmedin miki, Allah nasrlmükemmel
misal (örnek) vermektedir: Güzel bir sözü
(Ievh id kel imesin i), kökü (yerin derinlkleri-
ne inen damarlan sayesinde) sabit, dallarr
ise gökte (gööe do§ru) olan güzelbira§ag
(hurma a§acr ) gibi krlmrgtrr. (Yahut güzel
bir sö2, kökü yerde sabit, dallarr ise, gökte
olan bir a§ag gibidir.)
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25. O güzel a§ag, her zaman (her mev-
sim) Rabb'inin izniyle yemiginiverir. (Tev-
hid inancryla yaprlan ameller, ibadetler
her zaman gö§e, kabul makamrna yükse-
lir; sevabr, bereketi her zaman häsrl olur.)
Dügünüp ibret alsrnlar diye Allah insanlara
böyle misaller (örnekler) de verir.

26. Kötü birsözün misali(örne§i) de, kökü
yerden kopanlmrg, ayakta kalma imkänr
kalmamrg kötü (gürük) bir a§agtrr. (Yahut
Ebucehil karpuzu gibi topra§rn derinlikle-
rinden kopuk yüzeysel bir kötü a§agtrr ki,
ayakta kalma imkänr yoktur. Tevhid ima-
nryla de§il, girk kangmrg imanla yaprlan
ameller, ibadetler de gö§e, kabul maka-
mrna yükselmez; sevabr, bereketi olmaz.)

27. Allah, (Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlan sabit olan (hak oldu§u delillerle
sabit olup kalpta sa§lam yer tutan) o söz
ffevhid kelimesi) ile, hem bu dünya haya-
trnda, hem de öbür dünyada sebath krlar
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(dünyada bu yüzden görecekleri basktlar
da, mezar ile kryametin dehgeti de onla-
rr sarsmaz); zalimleri ise Allah, (akllannl
ve hür iradelerini yanhg kullandtklan igin)

sapkrnlrklarrnda brrakr; Allah her diledi§i-
ni de yapar.

28. Allah'rn nimetlerini (gükninü) nankör-
lükle de§igtirenleri ve kavimlerini heläk
yurduna sürükleyenleri (Mu§ire ve Ümey-
ye O§ullannt) görmedin mi?

29. Onlar, Cehennemi boylayacaklar.
Orasr ise,ne kötü karargäh!

30. Hem de, o käfirler, insanlan Allah yo-
lundan saptrrmak igin Ona birtaklm ortak-
lar kogtular. Ey Muhammed! Onlara de ki:

"Bu dünyanztbirazyasaytn; igte son dö-
nece§iniz yer kesinlikle o ates olacakttr."

31. Ey Muhammed! fievhid imant ile)

iman etmig olan kullanma sÖyle ki, na-

mazlannr gere§ince (islam'a göre) krlsln-

lar; ahg-verig ve dostlu§un olmayaca§t bir
gün (kryamet günü) gelmeden önce, ken-

dilerine verdi§imiz rtzktian Allah yolunda
gizlice olsun, agtkga olsun, harcastnlar!

32. Allah Odur ki,9u göklerive bu yeriya-
rattr;gu gökten de birsu indirdide, onunla,
size rrzk olarak türlü, türlü ürünler gtkardt;

Kendi izni ile akrp gitmesi igin gemileride
sizin emrinize verdi;sizin yarannlz igin lr-

maklarr da emrinize verdi.

33. Gäyet düzenli bir gekilde yörungelerin-
de seyreden güneg ile Aya da sizin yara-
nnrza boyun e§dirdi; gece ile gündüze de
sizin yaranntza boyun e§dirdi.
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34. Allah, ihtiyaglannrz olarak Kendisin-

den (hal lisanryla veya gergek olarak) di-

ledi§iniz her geyden de size verdi. Zaten
e§er siz, Allah'tn nimetlerini bir, bir saya-
maya kalkacak olursantz, saymakla biti-
remezsiniz. Hig güphesiz insan gok zalim,
gok nankördür.

35. Bir zamanlar ibrahim de göyle demigti:
"Ey Rabb'im! Bu kenti(Mekke'yi) Sen gü-

venli krlve benide, gocuklanml da putlara

tapmaktan trak eyle!"

36. "Ey Rabb'im! O putlar gerqekten in-

sanlardan birgo§unun sapktnh§a dügme-
lerine sebep oldular. Artlk her kim, bana
uyacak olursa, igte o gergekten bendendir
(benim dinimin mensuplanndandlr); her
kim de, bana kaql koyacak olursa, (girkin

hig ba§rglanmayaca§rnr bilmeden Önce

ise, yahut tövbe ederse) arttk güphesiz

Sen (onun igin de) öafücsun (gok baÖrS-

layrctstn), Rahim'sin (gok esirgeyicisin)."
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37. "Ey Rabb'imizlBen gocuklanmdan bir
ksmrnr Senin kutsal Beyt'inin (Käbe'nin)
yanrnda ekine elverigli olmayan bir vadi-
ye yerlegirdim. Ey Rabb'imiz! Onlar (onu
Krble yaparak) namazr (o Beyte do§ru)
klsrnlar (ve insanlara ömek olsunlar) diye
bunu yaptrm. Artlk Sen, insanlardan bir
krsmrnrn gönüllerini onlara (komgu olma-
ya, saygr duymaya) meylettir ve gegitli
üninlerden onlara nzk ver! Umulur ki, bu
nimetlere gükrederler."

38. "Ey Rabb'imiz! Biz neyi gizler, neyi
agrklarsak, Sen gergekten hepsini bilircin.
Talen bu yerde ve gu gökte higbir nesne
Allah'tan gizli kalmaz."

39. "O Allah'a hamd olsun ki, bu ihtiyar
halimde bana ismail'i ve ishak r bahgetti.

Qünkü benim Rabb'im, her duayl kesen-
kes hakkryla igitmektedir."

40. "Ey Rabb'im! Beni ve neslimden
(mü'min olanlan) namaz. gere§ince krlan-
lardan eyle! Ey Rabb'imizl Duamr (ibade-
timi) kabuleyle!"

41. "Ey Rabb'im! Hesap kurulacasu
(gönilece§i) gün beni, ana-babamr ve
mü'minleri ba§rgla!"

42. Ey Muhammed! Sakn, Allah'l o za-
limlerin yapilklarrndan habersiz sanmal
Allah, onlann @zastnt an@k, korkudan
gözlerin donup kalaca§r birgüne erteliyor.
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nihäyet Gadda tepesine grkrnca, dönüp onlan br-
raKr§r vadiye bakmrg ve bu dualan okumugtu.

Hz. ibrahim'in bu duasrnrn ilk sonuglarr goyle häsrl
olmugu: Riväyete göre, Cürhüm kabilesinden bir
kafile §am'a gitmek üzere oradan gegerken, bir
kugun, da§rn üsütünde döndü§ünü görüyorlar ve
birbirlerine: "Bu kug, mutlaka bir suyun üstünde
dönüyo/' diyorlar, Sonra yaklagrnca, bakryorlar ki,
Hz. Häcer, suyun bagnda duruyor. Ona diyorlar
ki: 'Sen istersen, biz de senin yanrnda kalrr, sana
can yoldagr oluruz; bu su yine senindir " diyorlar.
Hz. Häcer de onlara izin veriyor. Hz. ismail, geng
lik ga§rna gelip Hz. Häcer ölünceye dek o insanlar
arasrnda kahr ve ismail, onlardan bir kzla evlenir.

Yine, Mekke bölgesinde gegitli ürünledn yetigti§i
köyler, kasabalar meydana geldi. Nitekim Taif gev-
resinde Filistin'e benzer bir iklim olugtu; orada yeti-
gen her ürün burada da yeügmeye bagladr. Aynca
uzak memlektlerden de Mekke'ye gesitli ürunbr
sevkedilmeye baglandr.

(39) Riväyete göre, Hz. iOranim, 99 yagrnda iken
lsmail do§du ve 112, ya da 117 yagnda iken de
lshak do§du.

(35) Riväyet olunuyor ki, Hz. ibrahim (S.), itk
Mekke'ye.geldi§inde bu duayr yapmrgtr. Riväyete
göre Hz. ibranim, Hz. ismail ile Häceii Mekkä,ye
yerlegtirdikten sonra §am'a do§ru yola grkrnca, Hz.
Häcerde arl«asrndan gitmigve: "Bizi bu bitkisi, sunr
olmayan ssz yerde kime brrakryorsun?,' demigti;
Hz. lbrahim ise, ona @vap vermemigti. Sonra Hz.
Häcer: 'Yoksa Allah mr sana bunu emretti?', deyin-
cg, Hz. ibranim de: "Evet!" demigti. Hz. Häcer de:
'Öyeyse Allah bizi zayi etme/ äemig ve duruma
raz olmugu. Hz. ibrahim yünimeye devam etmi§;

)
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zl3. Onlar, (kryamet gününün dehgetin-
den) kalpleri idräl«tan bombog olarak, göz-
leri hig kprrdamadan (yahut kendiledne
bile bakamaz durumda), baglannt gö§e
do§ru kaldrrmrg vaziyette (O ga§rrana
do§ru) kogacaklar.

44. Ey Muhammed! insanlan, kendileri-
ne azap gelecek gün hakkrnda uyarl igte
o gün zalimler: "Rabb'imiz, bize yakn bir
vakte de§in mühlet ver ki, Senin ga§nna
gelelim ve Elgilerine uyaltm!" diyecek-
ler. (Onlara denilecek ki:) "Pekiyi, daha
önce (dünyada) sizin igin zeval(kötü son,
bedenf dirilig) olmayaca§tna yemin etme-
mig miydiniz?"

45. 'Aynca siz, kendilerine zulmetmig
olanlann yurtlannda oturdunuz ve onlara
nasrl bir ceza uyguladr§rmrz, sizce apagtk
belli oldu (onlann bagrna gelenleri duydu-
nuz ve tarihi kaltntthnnt gördünüz). Bir
de, size birgok misaller (örnekler) de ge-

Cüz: 13

tirmigtik."

46. Onlar, gergekten gerplanlannr dayap-
mrglardr. Oysaki ger planlarrndan da§lar
yerinden oynayacak olsa bile, ger planlan
Allah kailnda bilinmektedir (onun cezasr-
nr verecektir. Allah, onlann ger planlannr

boga grkaracaktr. Yahut onlann ger plan-
lanndan da§lar yednden oynayacak de§il-
dir.)

47. Ö/eyse sakrn, Allah'rn, Etgilerine ver-
di§i sözden cayaca§rnr sanma; günkü
güphesiz Allah Aziz'dir (yegäne galiptir),
intikam (og) alrcrdrr.

tl8. Bu yerin bagka yere ve gu goklerin
baSka göklere gevrilece§ive (hesap ver-
mek üzere) tek, Kahhär (pek kahredici)
olan Allah'rn huzuruna varmak igin me-
zarlanndan gkacaklan gün (Allah, vaadini
gergeklegtirecektir).

'L9. O gün l«äfirlerin yan yana zincirlere w-
rulmug olduklannr da göreceksin.

50. Onlann gömlekleri (gok yanan) kat-
randan olacak; yüzledni de o ateg büni-
yecektir.

51. Allah, herkese kazandr§rnrn kargrh§tnt

vermek igin (bunlan yapacakür). §üphesiz
Allah, hesabr pek gabuk görendir.

52. igte bu (Kur'an, süre, ö§ütler), (okun-

sun,) hem de, insanlar kendisiyle uyanl-
srnlar, Allah'rn ancak birtek iEn oHugunu
bilsinler ve akl-i selim sahipled dügünüp
ö§üt alsrnlar diye insanlara verilmig pek
önemli bir bildiridir.

IBRAHIM SURESI
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HicR sünesi: rs
Hicr süresi, 99 äyettin Mekke'de 54. Süre olarak
näzil olmugur. Sürenin 8G84. äyeüerinde Hicr de-
nilen bölgede meydana gelen olaylar anlatrldr§r igin
süreye bu isim verilmigtir.

eisurir-LAHinnenuAruinnenlu

1. Elif. l-äm. Rä. igte bunlar, bu Kitabrn
(sürenin, Kuian'rn) ve apagrk (hakkr agrk-
layan) Kuf an'r n äyetleridir.

2. Kälirler, (can verecekleri zaman, krya-
met günü) Müslüman olmayl gokga temen-
niedeceklerdir.

3. Brrak onlan (o imana gelmeyecek olan
inatgr l«äfirlen); yesinler, igsinler, e§lensinler
ve bog umut onlan oyalayadursun. Fakat
onlar yaknda kötü sonlannr bileceklerdir.

4. Biz heläk etti§imiz her kentin, mutlaka
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Bizce bilinen bir ecel y€zgrsr vardrr.

5. Higbirtoplum, ne ecelinin önüne gegebi-
lir, ne de ondan gerikalabilir.

6. Onlar (Mekke l«äfirleri) dediler ki: "Ey
kendisine Ku/an indirilen (indirildi§ini iddia
eden) kigi! Hig kugkusuz sen bir mecnun-
sun!"

7. "Sen e§erdo§ru sözlü kimselerden isen,
neden bize melekleri getirmiyorsun?"

8.Biz, melekleri ancak hak (hakkrn tecelli-
si, vahiy, azap) ile indiririz. Melekleri indir-
di§imiz zaman da, onlara mühlet verilmez
(mutlaka heläk edilirler).

9. Gergekten Biz, evet Biz, bu Ku/an'l in-
dirdik; hig kugkusuz onu koruyacak olan da
Biziz.

10. Ey Muhammed! Ant olsun ki, senden
önceki eskitoplumlara da Elgiler (peygam-
berler) göndermigizdir.

11. Onlara ne zaman bir Elgi (peygamber)
gelmigse de, onlar mutlaka onunla alay
ederlerdi.

12. igte Biz böylece onu (alay etmeyi,
Ku/an'r yalanlamayl) o mücrimlerin (Mek-
ke l«äfirlerinin) yüreklerine (kendi akrl ve
iradeleriyle istedikleri igin) sokanz (igleriz).

13. O l«äfirler, Kuian'a (Peygambere) inan-
mryorlar. Oysaki önceki toplumlar hakkrn-
da Allah'rn sünneti (de§igmez kanununun
uygulamasr) gegmigtir (Onlar, eski toplum-
lann bagrna neler geldi§ini biliyorlar).

14. E§er Biz o (inatgr) l«äfirlere gökten bir
kapr agsak da, onlar o kaprdan yukan grk-
salar,

15. Kesinlikle onlar diyecekler ki: "Bizim
gözlerimiz mutlaka ba§lanmrg (boyanmrg);
hatta bize büyü yapllmrgtrr."
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16. Ant olsun ki, Biz 9u gökte burglar (ytl-

drzlar kümesi, güneg ile Ay igin konaklar,
gezegenler igin yörüngeler) yaratilk ve (ib-

retle) bakanlar igin (harikalarla) onu donat-
trk.

17. Ve onu (gö§ün mükemmel düzenini,
Allah'rn rahmetinden) kovulmug her bir
geytandan koruduk.

18. Ancak (görevli meleklerden evrenin dü-
zeninin srrnnr ö§renmek igin) kulak htrstzlt-

§r yapmak isteyen seytan (cin) olursa, igte

onu da gok parlak bir alev (tgtn) kovalar.

19. Biz yeryüzünü de yaydtk; yeryüzüne

sabit da§lar da yerlegtirdik ve onda her
geyden ölgülü miktarda bitirdik.

20. Orada sizin igin ve nzklannt sizin ver-
medi§iniz (Allah'rn verdi§i goluk gocu§u-

nuz, hizmetgileriniz gibi) insanlar ve hay-
vanlar igin gegimlikler de yarattlk.

21. Higbir nesne yoktur ki, onun hazinele-
riyalnrz Bizim yanrmzda olmasln. Biz de
onu ancak belli bir ölgü ile indiririz.

22.Biz nizgärlarrda (rahmet) yüldü (yahut

bulutlar, bitkiva a§aglar igin agtlayct) ola-
rak gönderdik; sonra gökten bir su indirdik

ve onunla su ihtiyaonlzt kargtladtk. Taten
siz suyu boyle depolayamazdtntz (suyun

hazineleri sizin elinizde de§ildir).

23. Yine, hig kugkusuz Biz, evel Biz, ha-
yat veririz; Biz can altnz; sonunda her geye

väris olan da ancak Biziz.

24. Ant olsun ki, Biz sizden önce gelip geg-

mig olanlan da kesinlikle biliriz; sizden son-
ra gelecek olanlan da güphesiz biliriz.

25. §üphesiz (kryamet günü) onlart topla-
yacak olan da senin Rabb'indir. Qünkü O,
gergekten Alim'dir (her geyi hakktyla bilen-
dir), Hakim'dir (her geyi hikmetle yaratian-

dtr).

26. Ant olsun ki, Biz, inasln (Adem'i) da
(ikinci agamada) kuru bir gamurdan, (birin-

ci agamada) gekil verilebilen bir kara bal-
gktan yaratmtgtzdtr.

27.Biz, cinlerin atiastnt da daha önce (in-

sandan önce) dumanstz giddetli ategten
yaratmrgtrk.

28. Bir zgrman da Rabb'in meleklere de-
migti ki: "Ben mutlaka kuru bir gamurdan,
gekilverilebilen bir kara balglktan bir insan
yarataca§rm."

29. "igte Ben bu insana son geklini verdi-

§im ve ona ruhumdan üfledi§im zaman, siz
hemen onun igin secdeye kapantn!"

30. Bunun üzerine meleklerin hepsi, toplu-

ca secde ettiler.

31. Yalnrz iblis harig; o, secde edenlerle
beraber olmaktan kaglndt.
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32. Allah buyurdu ki: "Ey iblis! Sana ne oldu
da, secde edenlerle beraber olmadrn?"

gg. iOlis dedi ki: "Ben, Senin kuru birgamur-
dan, gekllverilebilen bir kara balglktan ya-
rattr§rn bir insana secde edecek de§ilim."

3[. Allah buyurdu ki: 'Öfleyse grk buradan
(Cennetten, ytice älemden, melekler züm-
resinden)! Qünkü sen kesinlikle kovuldun!"

&5.'Ve güphe olmasln ki, kryamet gününe
de§in senin üzerinde länet olacakfir!"

ge. iotis dedi ki: "Rabb'im, öyleyse insan-
lann tekrar dirilecekleri güne de§in bana
mühletver!"

37. Allah buyurdu ki : "igte sen güphesiz
mühlet verilenlerdensin."

38.'Allah katnda bilinen vaktin (bütün in-
sanlann ölece§i birinci Sur üfteyigi) gününe
de§in."
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39. iblis dediki: "Rabb'im, beniazdlrmana
yemin ederim ki, ben yeryüzünde günah-
lan onlara hig kugkusuz süslü (cazip) gös-
terece§im ve hig güphesiz onlann hepsini
azd r rmaya gahgaca§ I m."

rO. 'Ancak onlardan (akll ve iradelerini
do§ru kullandrklarr igin) ihläslr krhnmrg kul-
lann müstesna."

41. Allah buyurdu ki: "igte Bana varan dos-
dogru yol budur. (ihlästrr. Yahut igte Bana
varan dosdo§ru yol gudur:)"

42.'§üphesiz Benim kullarrm üzerinde se-
nin higbir häkimiyetin yoktur. Ancak sana
uyan azgrnlar müstesna."

4il. 'Ve hig güphesiz Cehennem, onlann
hepsinin bulugma yeridir."

44. "Cehennemin yedi kaprsr vardrr. Her
kaprsr igin onlardan ayrrlmlg bir güruh var-
drr."

45. §üphesiz takvä sahipleri (islam'a aykrrr
hareketlerden saknanlar), Cennetlerde ve
prnar baglannda olacaklardtr.

46. (Onlara denilecek ki: ) "Selametle, gü-
venle girin o Cennetlere!"

47.Biz, Cennet yalänrnln kalplerinden her
türlü dünyevi kini (Cennette krskangtr§r)
söküp attrk; hepsi kargrhkll kerevetler üze-
rinde kardeg, kardeg oturacaklar.

48. Orada onlar igin higbir yorgunluk olma-
yacak; onlar higbir zaman oradan grkarrla-
caklar da de§illerdir.

49. Ey Muhammed! Kullanma haber ver
ki; güphesiz yegäne Öafür (gok ba§rglarcr),
Rahän (gok esirgeyici) Benim

50. Ve kugkusuz pek acrkh azap, yegäne
Benim azabrmdrr.

51. Vne, onlara ibrahim'in konuklanndan
haber ver.
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52. Hanio zaman bu konuktar, ibrahim'in
(yanrna vanp) huzuruna girdiklerinde:
"Selam!" dediler. ibrahim: "Do§rusu, biz
sizden korkmaktayr/' dedi.

50. Konuklar goyle dedi: "Korkma; günkü
biz gergekten sana bilgin bir o§ul müjde-
liyoruz."

S+. ibranim dedi ki: "Bu ihtiyarhk bana
gokmügken mi beni müjdeliyorsunuz? Ar-
trk neyi müjdeliyorsunuz bana?"

55. Konuklar dediler ki: "Sana gerge§i
müjdeledik; onun igin ümitsizli§e dügen-
lerden olma!"

S6. ibrahim dedi ki.'§apkrnlardan bagka
kim Allah'rn rahmetinden umut keser!"

57. ibrahim dedi ki: "Ey elgiler! Pekiyi, asrl
göreviniz nedir?"

58. Konuklar dediler ki: "Do§rusu biz,

nicnsÜnesi ffi cüz:14

mücrim (günahl«är) bir topluma (onlann
heläki igin) gönderildik."

59.'Ancak Lüt ailesi harig; hig kugkusuz
biz onlann hepsini kurtaraca§r2."

60. 'Ancak Lüt'un kansr müstesna; hig
kugkusuz biz onu (l«äfirlerle beraber azap-
ta) kalanlardan olmasrnr tiakdir ettik."

61,62. Sonra bu elgi melekler, Lüt ailesi-
ne gelince, Lüt onlara: "Do§rusu siz, bizce
tanrnmayan bir topluluksunu/' dedi.

63. Elgimeleklerdediler ki: "Hayrr, biz on-
lann güphe edegeldilden azabl (heläki )
getirdik."

64.'Ve biz sana gergek olanr (azabr) ge-
tirdik ve hig güphesiz biz do§ru soyleyen-
lenz."

65.'Artrk sen gecenin bir ksmrnda aileni
yola grkar; sen de arkalanndan yürü; siz-
den hig kimse de dönüp ad<aya bakmasrn
ve emrolundu§unuz yere kadar gidin!"

66. Biz, Lüfa da gu hükmümüzü bildirdik:
"Sabaha kadar onlarrn kökleri tiamamen
kesilmig olacakrr."

67. Ve o gehrin bazr saprk halk sevine,
sevine (konuklann yanrna) gelmeye bag-
Iamrglardr.

68. Lüt onlara dedi ki: "Bunlar gergeken
benim konuklanmdrr; sakrn, beni utiandtr-
maytn!"

69.'Ve Allah'tan korkun da, beni rezil-rüs-
va etmeyin!"

70. Onlar, Lüt'a dediler ki: "Biz seni
elälemin igine kangmaktan (yabanctlarla
atamva girmekten, onlan korumaktan,
onlan konuk etmekten) men'etmemig
miydik?"
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71. Lüt onlara dedi ki: "lgte benim krzlanm
(benim krzlanm sayrlan sizin hanrmlanntz.
Yahut daha önce sizin evlenmek isteyip
de benim size layrk görmedi§im krzlanml
sizinle evlendireyim). Siz e§er (dügündü-

§ünüzü) yapacaksanrz (benim dedi§imi
yaprn)."

72. Ey Muhammed! Senin hayatrna ant
olsun ki (ya da melek elgiler Lüfa dediler
ki: Senin hayatrna ant olsun ki) hig kug-
kusuz onlar (saprkhk) sarhogluklannda
bocalamakta idiler.

73. Nihäyet güneg do§aken o korkung
ses, onlan yakalayrverdi.

74. Sonunda onlann kasabalarrnrn üstünü
alüna getirdik; üzerlerine de pigmig balgrk-
tan traglar ya§drrdrk.

75. Hig güphesiz bunda, dügünüp ibret al-
mak isteyenler igin birgok ibret kaynaklan
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vardrr.

76. Hig kugkusuz o kasabalarrn harabeleri
hälä iglek bir yol üzerindedir.

TI.Hig güphesiz bunda, iman edenler igin
büyük bir ibret vardrr.

78. Hig kugkusuz Eyke halkr (§uayb kav-
mi) da zalim idiler.

79. Onun igin Biz de onlardan intikam al-
drk. Hig güphesiz her ikisi (Eyke ile Med-
yen halklan, Eyke ile Sedüm halklan, Lüt
kavmi ile Eyke halkr) apagrk (herkesin
gördü§ü) bir yol üzerindedir.

80. Ant olsun ki, Hrcr halkr (Semüd kav-
mi) da, Allah tarafrndan gönderilmig Elgi-
ler (peygamberleri, Saalih Peygamberi ve
dolaysryla Tevhid inancr igin gönderilmig
olan di§er peygamberleri, ya da Saalih
Peygamber ile kendisine iman edenleri)
gergekten yalanladrlar.

81. Biz onlara da mucizelerimizi verdik;
ancak onlar bunlard an yüz gevirdiler.

82. Onlar da§lan oyup güvenli evler yapr-
yorlardr.

[Xl. Sonunda sabahlarlarken onlarr da o
kokung ses yakalayvermigti.

84. Böylece onlann elde ettikleri, kendile-
rine higbir fayda sa§lamamlgtl (azabl ön-
leyememigti).

85. Biz gu gökleri, bu yerive ikisinin arasln-
daki her geyi ancak hak (hikmete uygun)
olarak yarattrk. Kryamet de hig kugkusuz
gelecektir. Onun igin ey Muhammed!Sen
(kavmine kargr intikamcl de§il) güzelce
müsamehakär davran!

86. §üphesiz senin Rabb'in yegäne Hal-
lak (her geyi yaratrandrr), Alim'dir (her geyi
hakkryla bilendir).
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87. Ant olsun ki, gergekten Biz sana o (kr-

raeti, laf rzlan, krssalan, ö§ütleri gokga tek-
rarlanan, i'cäzi ve beger üstü ifade tiazl
gokga övülen, Allah'tn yüce sfatlannt ve
en güzel isimlerini öven) yedi äyeti (Fati-

ha süresini, Enfäl ile Tevbe, ya da Yünus
süresine kadar olan en uzun süreleri, yedi
Hä. Mim sürelerini) ve ulu Ku/an'tverdik.

88. Sakn, o käfirledn bazt srntflanna ver-
di§imiz dünya mahna göz dikme; o insan-
lardan dolay (servetlerinden, ya da iman
etmemelerinden dolay) da üzülme ve
mü'minlerin üzerine kanadrnr ger!

89. Ve de ki: "Gergekten apaglk uyanct
benim, evet benim!"

90. Nitekim Biz otaksimcilere (Hacc mev-
siminde Mekke'nin 12 girig yollannda du-
rup Peygambe/imiz aleyhinde propagan-
da yapanlara, gece Saalih Peygambere
suikast igin yemin edenlere, Ku/an'tn ken-
di Kitaplanna uygun dügen äyetlerine ina-
nrp di§erlerine inanmayan Yahudi'ler ile

Hrristiyan'lara, Ku/an'r giir, büyü, kehänet
ve eskilerin masallan gibi kslmlara ayran
käfirlere) de azabr indirdik (indirece§iz).
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91. Onlar, o kimselerdir ki, Ku/an't bö-
lümlere ayrrdrlar. (Ku/an'tn igeri§inin bir
krsmrna inandrlar; bir ktsmtna imanma-
drlar. Ku/an'rn bir ksmtnl giir, bir ktsmtnt
büyü, bir krsmtnr da kehänet olarak vasf-
landrrdrlar.)

92. Ey Muhammed!Rabb'in hakk igin igte

Biz onlann hepsini kesenkes sorguya ge-

kece§iz.

93. Bütün iglediklerinden dolay sorguya
gekece§iz.

94. Artrk bildirmeye emrolundu§un ger-
gekleri haykrr ve Allah'a ortak koganlar-
dan yüz gevir!

95. Biz seninle alay edenlere güphesiz
yeleriz.

96. O alay edenler ki, Allah ile beraber
bagka birtann edinirler. igte onlaryakrnda
(iki cihanda äkbetlerini) bileceklerdir.

xicn sünesi
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97. Ant olsun ki, onlann söylemekte ol-
duklan seylerden dolayr kalbinin daral-
dr§rnr (iginin srkrldr§rnr) da hig kugkusuz
biliyoruz.

98. Sen artrk Rabb'ini Hamd ile Tesbih et
ve secde edenlerden ol!
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yersiniz.

6. Bir de, a§amlan bu hayuanlarr a§rla
gekerken, sabahlan onlan otla§a salaken
onlarda sizin igin bir güzellik (zevk) de var-
drr.

HicR SÜRESi

99. Ve gelmesi kesin olan ölüm, sana
eringinceye dek Rabb'ine ibadet et!

NAHL SÜNESi: TC

Nahl süresi 128 äyettir; Mekke'de 73. Süre olarak
näzil olmugur. Nahl, bal ansr demektir. Sürenin 68.
äyetinde bal ansrndan soz edildi§i igin süreye bu
isim verilmigtir.

sisrvrilLAxinnanuAruinnnninr

1. Allah'rn buyuru§u (kryamet, käfirlere
vaatedilen heläk) mutlaka gelecektir. O
halde sakn, onun gabuk gelmesini iste-
meyin. Allah, onlann kogtuklan ortaklar-
dan son derece uzakve yücedir.

2. Allah, melekleri kendi emriyle (ya da
emri igin) kullanndan diledigi kimseye ruh
(vahiy, Ku/an) ile indirir ki: "Benden bapka
higbirtann yoktur. O halde yalntz Benden
saknrn!" gerge§i ile uyarsrnlar.

3. Allah, gu göklerive bu yeri hak (hikmete
uygun ve son derece mükemmel) olarak
yaratmrgtrr. O, käfirlerin kogtuklarr ortak-
lardan münezzehtir.

4. Allah, insanl erlik suyundan yaratmrg-
trr. Böyle iken bakarsln ki, insan Rabb'ine
apagrk bir hasrm (dügman) kesilmigtir.

5. §u sa§mal hayranlan (deve, sl§lr, ko-
yun) da Allah yaratmrgtlr. Onlarda sizin
igin rsrtlcr (koruyucu) maddeler ve daha
birgok faydalar vardrr. Hem de, onlardan

(91) Bir gönige göre, onlar Kuian'la alay eünek igin
onun sürelerini aralarrnda bdlüsriyor; bazrlan: "Ba-
kara süresi benimdi/'; bazlan da: .AFi inran süresi
benimdi/'deyip bu sürelerin äyetleriyle alay ediyor-
ladr.

(95) Bir gön§e göre bu alay edenlerin en önde ge-
len Kureys egrafr gunlardr: Velid bin Mügire, As bin
Väil, Adiyy bin lGys, Ewed bin AbdiYe§üs, Ewed
bin Muttalib.



381

i;* *1*:;tls c $.J§aig3
4v aEr' i#ug r:-,, uiS §.;ir
I'1*i@ iüß i c :iX-;'+iic*?
;3r-4r ;r1rl i ?e q43S*L:t3*3

§ ;e,7"', r a,t;i [iilr ; @'ürÄ
@5r:+ ya -,*:2 1;-7 I r'--Z 4
;ü;Yi; jt'.lj ü ?'rl-',3 r't {il r *'.. 4
gir'!-iä";A.t;"t!.ui"* 3t )rat y ;ai
';Är, uli: r S' .,6r i,üt'4 ;:-i
? ü_\i ..4i, 

-.? 1 \': )\ a r'j* i Ä3 t i
,r'.,.11,e'$i.;tg ; @ \;ü- fri:
6 a,f1 ;A';-\ +i "r i't1;,r1i cgz

"r:i-t5 4 tße:'Hrj: u{r;i
.;+*:r 6li"Q"!jj '+'.:. rrij,;,*,

@ ;),;.?:i '&; -;; t,:-'ili *it;

7. Bu hayvanlar, sizin a§rlklannrzr da
öyle ülkelere tiagrrlar ki, (onlar olmasa) siz
kendiniz bile oralara ancak büyük megak-
katle varabilirdiniz. Qünkü sizin Rabb'iniz
hig güphesiz Reüftur (gok gefkatlidir),
Rahim'dir ( pek merhametlidir).

8. Allah, binmeniz igin ve süs olarak atlan,
katrrlan ve egekleri de yaratmqtrr. Allah
sizin bilemeyece§iniz daha nice geyleri
(vas[alan) de yaratiacaktr r.

9. Do§ru yolu göstermekde, ancakAllah'a
äittir. Yollann bir krsmr ise e§ri bü§nidür.
Ve e§er Allah (icbäri olarak) dileseydi,
muhakkak hepinizi hidäyete erigtirirdi.

10. Sizin igin gu gökten suyu indiren Odur.
igecekler, bu sudandrr; hayruanlannrzr ot-
lattr§rnrz bitkiler de bu sudandrr.

11. Allah bu su ile sizin igin ekinler, zeytin-
ler, üzümler ve di§er üninlerin hepsinden

Cüz:.14

yetigtirir. Hig güphesiz bunlarda derin dü-
günen bir toplum igin büyük deliller vardrr.

12. Allah, geceyi, gündüzü, günegi, Ayl
da sizin (hayailnrz) igin müsahhar (buy-
ru§a amäde) krlmrgtrr. Bütün yrldrzlar da
Allah'rn buyru§una amädedir. Hig kugku-
suz bunlarda, akhnr kullanan bir toplum
igin pek gok büyük deliller vardrr.

13. Yeryüzünde yarattr§r gegitli hayrrran ve
bitki türlerini de sizin hizmetinize vermigtir.
Hig güphesiz dügünüp ö§üt alan bir top-
Ium igin bunda büyük bir delil vardrr.

14. iginden taptaze bir et yiyesiniz ve tia-
krnaca§rnz bir takm süs egyaslnr ondan
grkarasrnrz diye denizi hizmetinize veren
de Odur. Gemilerin denizde sulan yara,
yara gitti§ini de göniyorsun. Bir de, (de-
niz ticaretiyle) Allah'rn lütfundan nasibinizi
aramanE igin ve umulur ki, nimetine gük-
redersiniz diye (denizi hizmetinize vermig-
tir).

ruxlsünesi
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15. Allah, sizisarsmamasr igin yeryüzüne
sabit da§larr yerlegtirmigtir ve rrmaklar ile
yollan yaratmrgtrr. Umulur ki, yolunuzu
bulursunuz (yahut hidäyete erersiniz).

16. (Gündüzleri yollannrzr bulmanrz igin)
Allah (da§lar, gukurlar ve rüzgärlar gibi)
daha nice alämetler de yaratmrgtrr. Onlar
(yolcular, geceleri gölde ve denizde) yl-
drzlarla da yollannr buluyorlar.

17. Pekiyi, Yaratan (Allah), yaratmayan
(bätrltannlar) gibi olur mu hig! Öybyse ni-
gin dügünüp ibret almryorsunuz?

18. Hem de, e§er siz Allah'rn nimetleri-
ni saymaya kalkrgacak olursanrz, say-
makla bitiremezsiniz. Hig güphesiz Allah
öafü/dur (gok ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

19. Allah, neyi gizledi§inizi ve neyi agr§a
vurdu§unuzu da bilir.
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20. Allah'tan bagka da taptklan (aracr tan-
nlar) ise, higbir geyi yaralamazlar. Zaten
onlar (aracr tiannlarAllah taraftndan) yara-
illmrglardrr (yahut aracr tannlann simgele-
ri, heykelleri, tasvirleri insanlar taraftndan
yaprhyorlar).

21. O bätrltanrrlar (aracr tannlann simge-
leri, tasvirleri), canh de§il, cansrzdt rlar; on-
lar, kendilerinin (kendilerine tapan insan-
lann), ne zaman yeniden diriltiliceklerini
de bilmezler.

22. Sizin Tannnrz bir tek Tanndrr. igte
öbür dünyanrn (bedeni) hayatrna inan-
mayanlar, kalpleri, bunu ( Allah'rn ortaksrz
oldu§unu) inkär etmekte ve (hak apagrk
belli oldu§u halde) kendileri büyüklük tas-
lamaktadrrlar (Onun igin küfürlerinde rsrar
etmekedirler).

23. Hig güphe yoktur ki, Allah, onlann
gizlemekte olduklannr da, agrklamakta
olduklannr da kugkusuz bilir. §üphesiz O,
büyüklük taslayanlan sevmez.

24. O käfirlere: "Rabb'iniz (Muhammed'e)
ne indirdi?" denildi§i zamanda, onlar: "Es-
kilerin masallan..." derler.

25. Bunu söylemelerinin sonucu, kryamet
günü kendi günahlannr tam olarak tiagrma-
lan ve bilgisizlikleri yüzünden saptrrdrklan
kimselerin günahlamdan da bir krsmrnr
yüklenmeleridir. Dikkat edin, yüklendikleri
yük ne kötüdür!

26. Bu l«äfirlerden öncekiler de, (peygam-
berlerine kaqr) ger planlan yapmrglardr.
Sonunda Allah'rn buyru§u, onlann bina-
lannrn temellerine erigti de, tavan, tepe-
lerine gökmügtü. Ve bu azap, onlara fark
edemedikleri yönden gelmigti.

unrusünesi
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27. Sonra kryamet günü Allah onlan pe-
rigan edecek ve onlara diyecek ki: "U§ur-
lannda (mü'minlere) dügman kesildi§iniz
ortaklanm nerede?f' Kendilerine (Tevhid
inano konusunda) ilim verilmig olan (pey-
gamberler, älimler, melekler) diyecekler
ki: "§üphesiz bugün periganhk ve kötülük
käfirleredir."

28. Melekler, o (küfürle) kendilerine zulmet-
mig (kendilerini sonsuz azaba müstahak
etmig) olan kimselerin canlannr alacaklarr
srrada, onlar, teslimiyet göstererk (boyun
bükerek): "Biz higbir kötülük yapmryorduk
ki!'diyecekler. (Melekler de onlara cevap
vererek): "Hayr! Sizin yapmakta oldu§u-
nuz geyleri Allah gergekten tamamryla bi-
lendir."

29. "Haydin, kendisinde temelli olarak ka-
laca§rnrz Cehennemin kaprlanndan girinl
lgte o (hakka kargr) kibirliktaslayanlann bu
son dura§r ne kötüdür!"

30. Tal«äyr gözetenlere (Ku/an hakkrnda
bilgi edinmek igin gelen kimseler tarafrn-
dan mü'minlere): "Rabb'iniz ne indirdi?"
diye soruldu§unda da, onlar (l«äfirlerin söy-
lediklerinin aksine): "Hayrr indirdi" dediler.
lgte bu dünyada güzelce iyilik yapanlara
iyilik vardrr. Obür dünya yurdu ise, kesin-
likle daha hayrhdrr. Ve takvä sahiplerinin
yurdu gergekten ne güzeldir!

31. O güzelyurt, onlann (o kutlu ve mutlu
insanlann) girecekleri Adn Cennetleridir;
altlanndan rrmaklar akmal<tiadrr. Orada on-
lar igin dileyecekleri her gey vardlr. Allah,
takvä sahiplerinin müldfatrnr igte böyle ve-
rir.

32. Onlar o kimselerdir ki, melekler "Size
selam olsun! Yapmrg oldu§unuz iyi iglere
kaqrhk Cennete girinl" diyerek onlann can-
lannr tertemizalrlar.

33. O käfirler, (canlannr almak igin) me-
leklerin, kendilerine gelmesinden, ya da
Rabb'lerinin buyru§unun (kryametin, kök-
lerini kazryacak azabrn) gelmesinden bag-
ka bir gey mi bekliyorlaP igte kendilerin-
den önceki l«äfirler de böyle yapmrglardr
(Allah'a ortak kogmuglar ve Tevhide ga§r-
rcm peygamberleri yalanlamrglardr). Zaten
Allah onlara zulmetmemig; ancak onlar,
kendilerine zulmetmiglerdi.

34. Derken, ettiklerinin cezasr onlara garp-
ms ve alay ettikleri azap onlan sanvermigti.
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35. Ve Allah'a ortak koganlar dediler ki:
"E§er Allah dileseydi, biz de, atalanmrz
da Ondan bagka higbir geye tapmaz ve
Onun haram kldr§rndan bagka higbir geyi
haram krlmazdrk." igte onlardan önceki-
ler de, böyle yapmrglardr (Allah'a ortak
kogmuglar; Allah'rn heläl krldr§rnr haram
saymrglardr). Arük Elgilerin üzerine dü-
gen, agrl«tan agr§a bildirmekten bagka ne
olabilir!

36. Ant olsun ki, Biz, her topluma da: 'Yal-
nrz Allah'a taprn ve Ta§üttan (bätrl tan-
nlardan) kagrnrn!" diye emretmeleri igin
bir Elgi göndermigizdir. igte (akhnr ve hür
iradesini do§ru kullandrklan igin) onlardan
bir krsmrna Allah hidäyet vennig; bir krs-
mrna da (akhnr ve iradesini do§ru kullan-
madrklarr igin) sapkrnhk hak olmugtur. igte
siz yeryüzünde gezin de, peygamberleri
yalancr sayanlann sonu nice olmug bir
görün!

3U

37.Ey Muhammed! Sen onlann hidäyete
ermeleri igin ne kadar gtrptnsan da, bil ki,

Allah, (akhnr ve iradesinido§ru kullanma-
drklan igin) sapkn[kta brraktt§t kimseyi
kesinlikle hidäyete erdirmez; onlann yar-
drmcrlan da olmaz.

38. O käfirler: 'Allah, ölen bir kimseyi
yeniden diriltmez!" diye olanca yeminle-
riyle Allah'a yemin ettiler. Oyle de§il! Bu,
Allah'rn Kendisine kaqt verdi§i gergek bir
vaattir. Ancak bu insanlann birgo§u bunu
bilmez.

39. Hakkrnda anlagmazh§a dügtükleri
geyi onlara apagrk göstermek ve (bunu

inkär eden) käfirlerin kendilerinin, gergek-

ten yalancr olduklannr bilmeleri igin (Allah,
ölümden sonraki diriligi gergeklegtirecek-
tir.)

40. Biz bir nesnenin olmasrnr diledi§imiz
zaman, ona Bizim sözümüz yalntz "Ol!"
demektir. O da hemen oluverir.

41. O kimseler ki, (Peygamber ile Ashab't,
ya da Peygambe/in) hicretinden sonra
hicretleri engellenip Mekke'de kendilerine
zulmedildikten sonra Allah yolunda (dinle-
rini yagamak igin) hicret ettiler, hig kugku-
suz Biz, onlan bu dünyada güzel biryurda
(Medine'ye) yerlegtirece§iz; öbür dünya
mükäfatr ise, elbette daha hayrrhdtr. E§er
onlar (o käfirler, ya da hicret etmeyenler)
bunu bilselerdi (onlar da kendilerine katt-
Irrlardr).

42. Onlar o kimselerdir ki, (islam u§runa
srkrntrlara) sabrettiler ve (her zaman) yal-
nrz Allah'a tevekkül erderler.

runHlsüResl
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43. Ey Muhammed! (O l«äfirlerin:'Allah'tn
Elgisi, insan olama/' geklindeki iddialan-
nrn aksine) Senden önce de kendilerine
vahyetti§imiz erkeklerden bagkasrnr pey-
gamber olarak göndermedik. E§er bilmi-
yorsanrz, haydin, bilgi sahiplerine (levrat
ve incil älimlerine) sorun.

4. (Biz, o eski peygamberleri de, insan
olarak) mucizeler (agk deliller) ve Kitap-
larla (gönderdik). Ey Muhammed! insan-
lara, kendilerine indirileni agrklaman igin

ve dügünüp anlamalan igin sana da bu
Ku/an'r indirdik.

45, 46. O (peygamberler igin,.Peygam-
befimiz igin, Müslüman'lan lslam'dan
döndürmek igin) ger planlan yapanlar,
Allah'rn, kendilerini yere battnvermesin-
dan veya bilmeyecekleri bir yerden ken-
dilerine azabn gelmeyece§incen veya da
onlar (seyahat ve ticaretlerince) gezip do-
lagrrlarken Allah'tn, kendilerini yakalaya-

mayca§rndan emin mioldular? igte onlar,
(Allah'r bundan) hig de äciz brrakabilecek
de§illerdir.

47. Yahut (bagka bir kavim heläk edildi§i
igin) onlar bir endige iginde iken, Allah'rn
onlan yakalamasrndan (veya Allah'rn on-
lan yavag yavas cezalandrrarak tüketme-
yece§inden güvende midirlet? ) Ancak
senin Rabb'in hig kugkusuz Reüftur (gok
gefkatlidir), Rah im'di r (gok esi rgeyicidi r).

tl8. Yoksa onlar görmediler mi ki, Allah'rn
yarattr§r her nesnenin gö§esi sa§a sola
dügerek, algalarak (boyun bükerek)
Allah'a secde etmektedir (teslimiyet gös-
terip boyun e§mektedir).

49. §u göklerdeki ve bu yerdeki bütün
canhlar ve melekler de, büyüklük taslama-
dan yalnrz Allahfa secde ederler.

50. Onlar (onlann Allah'a ortak kogtuk-
lan melekler), üstlerinde (Kaahir) olan
Rabb'lerinden (Rabb'lerinin, üstlerinden
bir aap göndermesinden) korkarlar ve
kendilerine ne emredilirse, onu yaparlar.

51. Hem de, Allah buyurdu ki; sakrn, iki

tann edinmeyin! O, ancak bir tek Tanndtr.
O halde yalntz Benden korkun!

52. $u göklerde ve bu yerde ne varsa,
hepsi yalnrz Allah'rndrr. Dln ( itaat, ceza-
mükäfat) de temelli (külfetlD olarak (icap-
larryla) yalntzOnundur. Öyleyse Allah'tan
bagkasrndan mr sakrnryorsunuz?

53. Bir de, nimet olarak size her ne erigir-
se, bilin ki, o, Allah'tandrr. Sonrasize (yok-

sulluk, hastalrk gibi) srknttlar dokundu§u
zaman, mutlaka ancak Ona yalvanrstntz.

54. Sonra O, sizden bu stknillan giderdi
mi, iginizden birgüruh, hemen Rabb'lerine
ortak kogarlar.
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55. Sanki kendilerine verdi§imiz nimetlere
nankörlük etmek igin (bunu yaparlar). Hay-
din, birsüre dahafaydalanrn (yagayrn); an-
cak yakrnda bileceksiniz.

56. Hem de, o käfirler, kendilerine nzk ola-
rak verdiklerimizden, higbir gey bilmeyen
(bilgisizce inandrklan) putlara da bir pay
aynyorlar.(En'äm: 136. Mäide: 103.) Val-
lahi, uydurmakta oldu§unuz bu geylerden
hig kugkusuz sorguya gekileceksiniz.

57. Bir de o l«äfirler, Allah'a krz gocuklan
isnat ediyorlar (Huzäa ve Kenane Arap'la-
n: "Melekler, Allah'rn krzlandr/' diyorlar).
Hä9ä! Allah bundan münezzehtir. Ve sev-
dikleri erkek gocuklar da onlann oluyormug!

58. Oysaki onlardan (bazr Arap kabilele-
rinden) birine krz do§umu müjdelendi§i (bir
krzrn oldu, diye müjde verildi§i ) zaman, öf-
kesini igine akrtarak yüzü kapkara kesilir.

59. Kendilerine verilen müjdenin kötülü-
§ünden dolayr halkrndan gizlenmeye u§-

ragrr, durur; do§an kzr aga§rhk duygusu
iginde yanrnda mr tutsun, yoksa onu (diri
diri) topra§a mr gömsün, diye kendi ken-
dine dügünür. Dikkat edin! (Bazr arap ka-
bilelrinde krz gocuklarr hakknda) verdikleri
hüküm ne kadar kötü!

60. Kötü srfat (evlenmek igin, neslin deva-
mr igin krz gocuklanna ihtiyaglan oldu§u
halde erkek gocuklan sevip krz gocuklarr
sevmemek, krz gocuklarr diri diri topra§a
gömmek, bedeni olarak) öbür dünya ha-
yatrna inanmayanlar igindir; en yüce srfat
ise, yalnrz Allah'rndrr. Zaten Allah yegäne
Fdiz'dir (en üstündür), Hakim'dir (her igin-
de hikmet bulunandrr).

61. E§er Allah, insanlan zulümlerinden
dolayr äcilen cezalandrracak olsaydr, yer-
yüzünde higbir canlr brrakmazdr (; di§er
canhlar da insanlara gelecek azap ile yok
olurlardr). Ancak Allah, insanlan (ömürle-
i, azaplan igin) belirlenmig bir vake de§in
ertelemektedir. Ecelleri gelince de, artrk ne
bir saat geri kalabilirler; ne de bir saat ileri
gidebilirler.

62. O käfirler, (krz gocuk, yetkide ortak,
peygamberi hafife almak gibi) kendileri igin
hoglanmadrklan geyleri de Allah'a isnat
ediyorlar. Dilleri de en güzelsonucun ger-
gekten kendilerinin oldu§u yalanrnr anlatrr,
durur. Hig güphe yok ki, onlar igin ancak o
ateg vardrr ve kugkusuz onlat, ategin ön-
cüleridir (onlar, günahta ifrat, itaatte tefrit
edenlerdir).

60. Ey Muhammed! Vallahi, senden ön-
ceki toplumlara da peygamberler gönder-
migizdir; ancak geytan, onlann yaptklannl
kendilerine süslü (cazip) göstermigti. igte
bugün onlann velisi geytandrr ve onlar igin
pek acrkl bk azap vardlr.

64. Biz sana bu Kitabr (Kur'an'r) ancak
onlann, hakknda anlagmazlr§a dügtükleri
nesneleri agrklayasrn ve iman eden züm-
reye hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.



387

q\ai';w.;-tiit"gsicl*:r4tjialg
C- ;3a,i;; rriir,2 § i1., @.di,:ä f,a.XS

@,4,.tu_ cr.Alpi1 ft * r;;,y $; a
'e;e5r:rrg-4'at:iaä 

{,Lit, gh cw bj
,s.i$r 9i S;:.t jyin" äi ; @ Uq' p1t-'i ed43 r

,y :r,+'i W|"*;qt fi'i,Gä 4t+lo-

+#Vj,. .c.d- rii,*;#,fj.j;i :(Ät
6aß:e;A';{a\a';4]p1ia4rf.:i,zr):.
.:!ir ,:15Jt!;. ü'e;g;{ p* a,'

ar; @';* ;;; ar ilLi f * *-S';l
;l-Än- g';lt C er:. J;"€.A.'ü,
# #o:i :*.t c6'g),siiatri:it
''3:g+',Ä[@ü;l; Ätt;;ri(; a
'6t;;;'*;4'463iU'ö|y.,q6i'6*i

@L,;< p iurr+,,'ö;ii- +N41id,;it,t

65. Gökten bir su indiren ve onunla yere,
öldükten (bitki bitmez duruma.geldikten)
sonra hayat veren de Allah'ttr. lgte bunda
dinlayan birtoplum igin hig güphesiz büyük
bir delilvardrr.

66. Sa§mal hayvanlarda da hig kugkusuz
sizin igin büyük bir ibret vardtr: Bu hayruan-

lann kannlarrnda sindirilmig yiyeceklerden
olugan bir nevi kandan meydana gelen,
igenlerin bo§azrndan kolayca gegen hälis
bir süt size igiriyoruz.

67. Hurma ve üzüm meyvelerinden de
meyrue sularr ile (kuru hurma, kuru üzüm,
pekmez ve sirke gibi) güzel bir nzk elde
edersiniz. igte bunda, akhnr kullanan bir
toplum igin hig kugkusuz büyük bir ibret
vardrr.

68. Senin Rabb'in balanstna da ilhäm ile
(gönlüne) bildirdi ki, da§larda, a§aglarda
ve insanlarrn yaptrklan kovanlarda (gar
daklarda) kendine yuva edin!

runrusÜnesi @cüz14
69. Sonra (baligin gerekliolan) bütün ünin-
lerden ye! Sonra (balyaprmrnda, ya da yu-
vana dönmede) Rabb'inin sana kolaylag-
trrdr§r (yahut Rabb'inin buyru§una boyun
e§erek) yollarrtakip et! (Sonunda) balanla-
nnrn kannlanndan (a§rzlanndan), de§igik
renklerde bir gerbet (bal) gkar ki, bunda in-
sanlar igin gok gifa vardtr. lgte bunda, derin
dügünen birtoplum igin hig güphesiz büyük
bir ibret vardrr.

70. Sizi yaratian da, sizin @nlntzl alacak
olan da Allah'trr. lginizden kimi de, ömrün
en aga§r ga§rna kadar yagattltr ki, gok gey
bildi§i bir dönemden sonra (bunama ga§t-
na girip) higbir gey bilmez olur. §üphesiz
Allah Alim'dir ( her geyi hakktyla bilendir),
Kadir'dir ( her geye Kaadirdir).

71. Allah nzk hususunda da kiminizi kimi-
nize üstün krlmrgttr. igte üstün kltnanlar,
nzklannr ellerinin altlndaki kölelere verip
de, kendilerinionlara egit klmazlar. (Onlar,
kölelerini kendi mallanna ortak klmazlar.
O halde Allah, Kendi kullannt Kendine na-
srl ortak eder!) Yoksa onlar Allah'tn nimeti-
ni mi inl«är ediyorlat?

72. Allah, size kendinizden (cinsinizden)
egler de yarattt; eglerinizden de sizin igin
gocuklar ve torunlar meydana getirdi ve
temiz, hog geylerden size nzk verdi. Yine
de onlar, bätrla (putlata,bazt helälnzklann
haram oldu§una, Mäide: 103) inantyorlar
da, Allah'rn nimetlerine kaqt nankörlük mü
ediyorlar?
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73. Hem de, mügrikler, Allah'tian bagka,
kendilerine gu göklerden ve bu yerden nzk
olarak verecek higbir nesnesi olmayan ve
buna gügleri yetmeyen (yahut higbir gücü
olmayan) trannlara da tapryorlar.

74. Ey mügrikler! Öyteyse higbir nesneyi
Allah'a benzetmeyin (kryaslamayrn). Qün-
kü Allah gergekten her geyi bilir, siz ise
bilemezsiniz.

75. Allah, (Mülkiyet hakkr olmadr§r igin)
higbir nesneyi vermeye (eli erip) gücü
yetmeyen, bagkasrnrn kölesiolan bir kim-
se ile, tiarafrmrzdan kendisine güzel rvk
(servet) verdi§imiz, o da gizlice ve aglkga
bu nzktan (diledi§i gibi) harcayan hür bir
kimseyi ömek vermigtir; ikisi egit olur mu
hig! (Bütün nimetledn yegäne sahibi ot-
du§u igin) El-hamdu li'llah (hamd, yalnrz
Allah'a mahsustur). Ancak bu insanlann
pek Coöu bunu bilmezler.
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76. Yine Allah gu iki kimsel ömek verir:
Biri dilsizdir; higbir geyi beceremez ve
efendisine yüktür; onu nereye göndere-
cek olsa, higbir hayrr getirmez. igte bu
adam ile, kendisi dosdo§ru yolda olup
bagkasrna da adaleti emreden (insanlara
pek faydasr olan yetenekli) kimse egit olur
mu hig!

77.§u göklerin ve bu yerin bütün gönin-
meyenlerini (gayblerini) bilmek yalnrz
Allah'a mahsusutur. Kryamet igi (krya-
metin gergeklegmesi, Allah'ln kudretine
göre kolayh§r ve sürati), ancak göz agrp
kapamak gibidir veya daha yakrndrr. (Al-
lah "Ol!" dedi mi, hemen oluverir.) Qünkü
güphesiz Allah, her geye Kaadirdir.

78. Yine, Allah sizi analarrnrzrn kamrn-
dan, siz higbir geyi bilmezken grkarmrgtrr
ve gükredersiniz diye size kulaklar, gözler
ve yüreklervermigtir.

79. Onlargu gök boglu§unda buyru§a bo-
yun e§dirilmig olarak ugusan kuglara bak-
mryorlar mr? Onlarr havada ancak Allah
(Allah' r n kudretiyle yarattr§ r tabiat kanunu)
tutuyor. lge bunda, iman edecek (yete-
nekte olan) bir toplum igin hig kugkusuz
büyük ibretlervardrr.

nRruSÜResi
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80. Yine, Allah, evlerinizi de sizin igin
dinlenme yeri yaptr; sa§mal hayvanla-
rrn derilerinden de hem gög günleriniz-
de, hem de ikamet (konaklama) günleri-
nizde hafif (kolayca) tagryaca§rnrz evler
(gadrrlar); yünlerinden, yapa§rlarrndan
ve krllarrndan da bir zamana de§in fay-
dalanaca§rnrz ev esyasr ve ticaret mal-
lan krlmrgtrr.

81. Allah, yarattrklanndan sizin igin göl-
geler de yaptr; da§larda da sizin igin
bannaklar yarattr; sizi srcaktan koruya-
cak elbiseler ve savagta sizi birbirinizin
darbelerinden koruyacak zrrhlar yarattl.
igte Allah, nimetini size böyle tamamlt-
yor. Umulur ki, Müslüman (itaatli) olur-
sunuz.

82. Ey Muhammed! E§er bundan son-
ra yüz gevirecek olurlarsa, arttk sana
dügen, ancak apagrk tebli§den (bildir-
mekten) ibarettir.

Cüz:14

83. Onlar, Allah'rn nimetini bilirler (iti-
raf ederler); sonra da onu inkär eder-
ler (Ona ortak kogarlar). Zaten onlarrn
go§u (inadrna) käfirlerin ta kendileridir.

84. Her ümmetten bir gahit (peygam-
berleri) getirece§imiz, sonra käfirlere
özür beyanr igin izin verilmeyece§i ve
onlardan hognutluk (tekrar dünyaya dö-
nüp Allah'r hognut edecek geylerin is-
tenmeyece§i, bu imkänrn verilmeyece-
§i) kryamet günü (baglarrna gelecekler,
gelecektir. O günü onlara hatrrlat).

85. O zalimler (käfirler), azabr gördük-
lerinde, arltk azap onlardan haf if letilme-
yecek; onlara mühlet de verilmeyecek-
tir.

86. Allah'a ortak koganlar, ortak kogtuk-
Iannr görecekleri zaman diyecekler ki:
"Rabb'imiz, igte bunlar, Senden bagka
da tapmrg oldu§umuz ortaklarrmrzdrr
(ortak kogtuklarrmrzdrr)." Bunun üzeri-
ne onlar da, bunlara: "Hig güphesiz siz
yalancrlarsrnrz" diye söz atacaklar.

87. O gün mügrikler, Allah'a teslimiyet
arzedecekler; uydurduklan tannlar ise,
onlara hig görünmeyecekler.
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88. O kimseler ki, küfre saplandtlar ve in-
sanlan Allah yolundan ahkoydular, yap-
makta olduklan bozgunculuktan dolayr o
azaplan üstüne bir azap daha arttrraca§rz.

89. Yine, o günü haürlat ki, her ümmetin
iginden kendiledne birer gahit (peygam-
berleri) gönderece§iz ve ey Muhammed!
Seni de hepsinin üzerine gahit olarak ge-
tirece§iz. Zalenher gey igin mükemmelbir
agrklama, bir hidäyet ve rahmet kayna§r ve
Müslüman'lar igin müjde olarak bu Kitabr
sana parga, parga indirdik.

90. §üphesiz Allah, adaleti (Tevhidi, insafr),
ihsanr (laykryla iyilik etmeyi, Allah'r gönir-
cesine ibadet etmeyi), akrabaya (ihtiyag-
lannr) vermeyi emreder; girkin igi (fuhgu),
kötülük (küfür ve günahlan) ve azgrnh§r
(zulmü) da men'eder (yasaklar). Allah, dü-
günüp ibret ahrsrnrz diye size ö§üt veriyor.

91. Ahid verdi§iniz (Peygambere biat etti§i-
niz, adakta bulundu§unuz, bir geye yemin
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etti§iniz, soz verdi§iniz) zaman, Allah'a
verdi§iniz bu ahdiyerine getirin ve (özellik-
le) Allah'r üzennize gahit tutarak, (Allah'rn
adryla) pekigtirdikten sonm bu yeminleri
(yahut mutlak yeminleri) sakn, bozmayn.
Allah, yapmakta olduklannrzr pekiyi bilir.

92. Sakn, ipli§ini iyice büküp e§irdikten
sonn onu söküp bozan (ahmak) kadrn
gibi olmayrn; bir toplum di§er bir toplum-
dan daha güglü oldu§u igin yeminlerinizi
aldatma aracr edinmeyin (bir kavim ile
yaptr§rnrz antlagmayr, onlann dügmanlarr-
nrn daha güglü oldu§unu görünce, bozup
dügmanlanyla antlagma yapmayrn). Allah,
bununla sizi ancak imtihan ediyor. Hig kug-
kusuz Allah, hakknda anlagmazh§a düg-
mekte oldu§unuz geyi kryamet günü size
agrklayacaktlr.

93. E§er Allah, (icbariolarak) dileseydi, sizi
elbette bir tek ümmet (bir dinin mensup-
lan) krlardr. Ancak O, kimi dilerse (akhnl
ve iradesini kullanmadr§r igin), sapkrn[kta
brrakr; kimidilerse (aklnr ve iradesini kul-
landr§r igin), onu da hidäyete erdirir. Ve siz
yapilklannrzdan hig kugkusuz sorumlu tu-
tulacaksrnrz.

(90) Muaviye ile Hz. Ali (K.) arasrnda meydana ge
len olaylardan sonra Muaviye, kendisine ba§l bulu-
nan valilere gu genelgeyi gönderdi:

"Bundan böyle Ali ile onun Ehl-i Beytinin fazileti hak-
knda bir sey anlatacak olan kimsenin mal, can ve
namus dokunulmazl§r l«almayacaktrr. Hutbelerde
Ali ve EhFi Beytine länet okunacaktlr."

Bunun üzerine Muaviye'ye ba§h bulunan her yerde
hatipler, minberlerde Hz. Ali'ye länet okumaya ve
kendisi ile Ehl-i Beytine dil uzatmaya bagladrlar. Hz.
Ali'nin vefatrndan sonra da Muaviye bunu devam et-
tirdi. Muaviye'den sonra gelen Emevi hükümdarlarr
da, bu girkin gelene§i sürdürdüler. Nihäyet Miladi:
717 yinda hilafet makamtna gegen Ömer bin Ab-
dülaziz, bu girkin gelene§e son verdi ve hutbelerin
sonunda o läneüeme ve kötüleme cümleleri yerine
bu äyetin okunmastnr emretti.
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94. Yine, yeminlerinizi arantzda aldatma
aracr edinmeyin; aksi takdirde bir ayak
(islam'da) sebat buldul<tan sonra da ka-
yabilir ve (yemininize ba§lthk gösterme-
mekle) Allah yolundan saptt§tntz (yahut
ba,gkasrna kötü örnek olup onlan Allah
yolundan allkoydu§unuz) igin azabt tadar-
srntz ve (öbür dünyada da) sizin igin pek

büyük bir azap olur.

95. Allah'a verdi§iniz ahdi (Peygambe-
re olan biati) az bir kargr[§a (Kureyg'in,

islam'dan dönmek kargrh§rnda size vaat
ettikleri dünyahklara) de§igmeyin. E§er
anlayan kimseler iseniz, ancak Allah ka-

ündaki, sizin igin haytrlt olandtr.

96. Sizin yantntzda ne varsa tükenir; Allah
katrndakiler ise hep kahctdtr. Hem de, ant
olsun ki, sabredenleri, yapmakta olduklart
güzel igleri sebebeiyle (yahut amelleriyle
hak ettikleri mükäfattan daha güzeliyle)

mutlaka mükäfatlandtraca§tz.

Cüz'. 14

97. Erkekten veya kadtndan her kim
mü'min otarak (islam'a göre) faydah igler
yapacak olursa, Biz, hig güphesiz onu (iki

cihanda) güzel (huzurlu) bir hayat ile ya-
gataca§rz ve hig kugkusuz yapmakta ol-
duklan güzel iglerisebebiyle (yahut amel-
leriyle hak etti§i mükäfattan daha güzeliy-
le) mükäfatlandr raca§tz.

98. Ey Muhammedl igte Ku/an okumak
istedi§in zaman, hemen, o (Allah'tn rah-
metinden) kovulmug geytandan Allah'a
sr§rn (EÜZÜ...gek)!

99. §u muhakkak ki, (Ievhid imant ile)

iman edip de, yalntz Rabb'lerine tevek-
kül edenler üzerinde geytantn higbir
häkimiyeti yoktur.

1(X). §eytanrn häkimiyeti, ancak onu dost
edinenlerve onu (onun sebebiyle) Allah'a
ortak koganlar üzerindedir.

101. Biz bir äyeti bagka bir äyetin yerine
koyunca (köklü geleneklere iligkin hüküm-
leri tedriciolarak tel«ämül ettirince) -ki Al-
lah neyitedricen indirece§ini en iyi bilen-
dir- o käfirler sunu derler: "Sen ancak bir
yalan uydurucusun." Hayrr! Onlarln go§u

bilmezler.

1t2.Ey Muhammed! De ki: (Ievhid ima-

nr ile) man etmig olanlara sebat vermek,
Müslüman'lara hidäyet kayna§t ve müjde
olmak üzere Mukaddes Rüh (Cebräil),

Ku/an'r hak olarak Rabb'in kattndan per-

ga, parga indirmigtir.

nlrtlsünesi
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1(I3. Ant olsun ki, Bu, o käfirlerin (insan-
lan güpheye dügürmek igin):"Kuian't ona
(Muhammed'e) ancak biradam (Rum de-
mirci köle) ö§retiyot'l dediklerini de bitiyo-
ruz. Ku/an'r kendisine nispet ettiklerigah-
srn dili yabancrdrr (dogru dürüst Arapgasr
yoktur); bu Kufan ise apaglk (pek yüksek
ifade tazl olan) birArapgadrr.

104. §üphesiz o *imseler ki, Allah'rn
äyetlerine inanmazlar, Allah onlan
hidäyete erigtirmez ve onlar igin pek acr
veren bir azapvardr.

105. Asrl Allah'rn äyetlerine inanmayanlar,
yalan uydururlar ve igte onlar yalancrlann
ta kendileridir.

106. Her kim, (Ievhid) imanrndan sonra
Allah'rn ortakslz oldu§unu inl«är edecek
olursa, kalbi imanrile mutmain (rahat, ya-
trgrk) oldu§u halde inl«ära zorlanan kimse
harig, ancak kalbini,,küfre agacak olurca,
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igte bu gibilerAllah'rn gazabrna (öfkesine)
u§rayacaklar ve pek büyük bir azap onlar
igindir.

107. igte bu kötü äkrbetleri, onlann ger-
gekten bu dünya hayatrnr öbür dünyaya
tercih etmelerinden ve Allah'ln, küfre sap-
lanmrg olan güruhu hidäyete asla erdir-
memesinden ötürüdür.

108. igte bunlar o kimselerdir ki, Allah on-
lann kalplerini, kulaklannr, gözlerini (san-
ki) mühüdemigtir ve igte onlar gafillerin ta
kendileridir.

109. Hig güphe yok ki, onlar öbür dünyada
hüsrana u§rayanlarrn ta kendileridir.

110. Sonra (aynca) güphesiz senin
Rabb'in, kendilerine yaprlan igkenceden
(dolayr küfür kelimelerini telaffuz ettikten)
sonra hicret eden, sonra sabrederek ci-
hat edenler_igin, hig güphesiz bu olanlar-
dan sonra Gafüfdur (gok ba§rglayrodrr),
Rah im'dir (pek esirgeyicidir).

(106) Riväyete göre, Kureygli käfirler, islam dinin-
den dönmeleri igin Ammar ile ebeveyni Yasir ve
Sümeyye'ye igkence yaptlar. Yasir ile Süme1rye
ise, onlann tekliflerini reddettiler. Bunun üzerine
bu l«äfrler, Sümeyrye'yi iki deve arastna ba§ladrlar
ve:"Bu kadrn, ekekler igin Müslüman oldu" diye-
rek onun edep yerine mrzrakla vurup kendisini 9e-
hit ettiler. Ve Yasi/i de gehit ettiter. igte istam u§-
runa ilk gehit edilen, bu ikisidir. Ammar ise, icbär
edildi§i küfür kelimesini dili ile soytedi. Bunu gören
Müslüman'lar: Ya Resülallah, Ammar, käfir oldu!,,
dediler. Peygamber'imiz ise: 'Ammar, bagndan
aya§rna kadar iman doludur; iman, onun etine, ka-
nrna iglemigi/' buyurdu. Sonra Ammar aslayarak
Peygambedimize geldi. Peygamber'imiz (S.), onun
göryaglannr silmeye bagladl ve buyurdu ki: "Eser
onlar yine seni ictär ederlerse, sen de, yine o söy-
lediöinisdyle!"

NAHLSORES|
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111. O gün (kryamet günü) herkes gelip
kendini kurtarmak igin u§ragacak (bagka-
sryla ilgilenmeyecek; nefsim, nefsim! di-
yecek) ve herkese yaptt§tntn kargtlt§t tam
olarak ödenecek; onlara asla hakslzhk
edilmeyecek.

112. Allah, göyle bir kenti (Mekke, ya da
bagka bir kent) de örnek verdi: Bu kent,
güven ve huzur iginde idi; nzk her yer-
den bol, bol ona gelirdi. Derken, o kent,
Allah'rn nimetlerine nankörlük etti (Pey-
gamberi yalanladr). Bunun üzerine Allah,
yaptrklanndan dolay onlara agltk ve kor-
ku giysisini (acrsrnr) trattrrdr (yllarca krtl§a
mahküm etti).

113. Ant olsun ki, onlara (Mekke halkna)
iglerinden bir Elgi(Peygamber) geldi. Der-
ken, onlar onu yalancl saydtlar. Bunun
üzerine onlar zulmlerine devam ederken
azap onlan yakalayverdi.

114. Artrk Allah'rn size nzk olarak verdi§i

Cüz:14

helä|, hog nesneleri yeyin ve e§er yalnrz
Allah'a tapryorsanrz, Onun nimetine gük-
rediniz.

115. Allah size yalnrz ölü haryan etini
(legi), kanr, domuz etinive Allah'tan bag-
kasr adrna kesilen hayran etini haram kl-
mrgtrr. Ancak her kim, zorda kalacak olur-
sa, bagkasrnrn (bagka birzorda kalmtgtn)
hakkna tecavüz etmemek ve zaruret
(yagamak igin gerekli) miktannr agmamak
(yahut lslam yönetimine isyan etmemek
ve yol kesmemek) kaydryla (bunlardan
bir mil<tar yemesinde artrk higbir günah
yokur). Qünkü güphesiz Allah Gafü/dur
(gok ba§rylayrcrdrr), Rahfm'dir (pek esir-
geyicidir).

116. Srrf AIlah'a kargr yalan uydurmanrz
igin, dillerinizin yalan olarak bir takm va-
srflar tahr§r hayranhr igin de: "Bu heläldir;
gu da haramdrC' demeyin (Mäide: 103.
En'äm: 139) Allah'a kargr yalan uyduran-
lar, kesinlikle feläh (hayr, rahat, huzur,
kurtulug) bulamazlar.

117. Bu (yagadrklan haya$ pek az bir ya-
rarlanmadrr; (öbür dünyada ise) pek act
veren bir azap onlar igindir.

118. Yahudi'lere ise, daha önce sana an-
lattrklarrmrzr (En'äm: 146.) haram kldtk.
Ve Biz onlara zulmetmedik; ancak onlar
kendilerine zulmediyorlardt.

r.rlxLsÜnesi
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119. Sonra (aynca), gergekten senin
Rabb'in cehälet (kötü duygulann etkisinde
kalarak Allah'r, Onun azabrnr, äklbetleri
dügünmemek) sebebiyle kötülük (girk,
Allah'a iftira vs.) igleyip ardrndan tövbe
ederek halini rslah edenler hakknda, evet,
hig güphesiz senin Rabb'in bundan sonra
onlar hakknda Öafüfdur (gok ba§rglayrcr-
drr), Rahim'dir (pek merhametlidir).

120. (Kureyg'in, ibrahim'in dininden olduk-
lan iddiaslnrn aksine ; ibrahim, gergek-
ten bätrla itibar etmeyip hakka yönelmig,
Allah'a itaatkär (tek bagrna)bir ümmet idi
(ondaki faziletler, bir ümmetin toplam fa-
zilerleri kadar idi. Yahut o, Tevhid ümmeti
rehberi idi) ve o, asla Allah'a ortak kogan-
lardan olmamqtrr.

121. ibrahim, Allah'rn nimetlerine gükredi-
ci idi; Allah onu (peygamber olarak) seg-
mig ve kendisini dosdo§ru yola hidäyet
etmigti.
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122. Biz, ibrahim'e dünyada da güzellik
verdik; hig güphesiz öbür dünyada da o,
(Cennette yüksek derece sahibi olan) sa-
alihlerdendir (hayrrh lardandr r).

123. Sonra da ey Muhammed! Biz sana:
"Bätrla itibar etmeyip hakka yönelmig olan
ibrahim'in dinine uy!" diye vahyettik. Ve
ibrahim, higbir zaman mügriklerden olma-
mrgtrr.

124. Cumartesitatili (yasa§r) ancak onda
(peygamberleriyle) anlagmazh§a dügen-
lere (Yahudi'lere) taz kltnmrgtr. (Yahut
Cumartesi cezas! olan maymunlagtrrma, /
Bakara:65./ ancak onda avlanma yasa§l-
nr ihlal edenlere verilmigtir.) Hig kugkusuz
senin Rabb'in, kryamet günü, anlagmazh-

§a dügmüg olduklarr gey hakkrnda da ara-
lannda hüküm verecektir.

125. Ey Muhammed! Sen insanla-
n Rabb'inin yoluna hikmetle (Ku/an'la,
hakk ortaya koyan sa§lam akli delillerle)
ve güzel ö§ütle ga§rr ve onlarla en gü-
zel gekilde tartq. Qünkü güphesiz senin
Rabb'in, yolundan sapanlan (iman etme-
yecek olanlan) en iyi bilendir; O, hidäyete
erecek olanlan da en iyi bilendir.

126. Bir de, e§er (savagtr§rnrz käfirlere)
ceza verecek olursanlz, mutlaka size ve-
rilen cezanrn misliyle ceza verin. Ancak
e§er gergekten sabredecek olursanlz, el-
bette bu, sabredenler igin daha hayrrhdrr.

127. Ey Muhammed! Sen sabret! Senin
sabnn da, ancak Allah'ln yardlmryla olur.
Hem de sakrn, onlar igin (o l«äfirler iman
etmedikleri igin, Müslüman'lara yaprlanlar
igin) üzülme; kuracaklarr ger planlanndan
da canrnr srkma (kaygrlanma)!

128. Qünkü güphesiz Allah, tal«ä sahiple-
riyle (ilähi buyru§a muhalefetten saknan-
larla) ve layrkryla iyilik edenlerle beraberdir.

runnl sünesi
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(124) Riväyet olunuyor ki, Hz. Musa, Yahudi'lere
haftanrn bir gününü ibadete ayrrmalannl emretti ve
bunu da Cuma günü olaraktayin etti. Yahudi'ler ise
ona karg grktlar ve: "Biz, Allah'rn, göklerin ve yerin
yaratrhgrnr tamamlad§r gün olan Cumaftesi günü-
nü istiyoru/ dediler. Yalnrz Yahudi'lerden kügük
bir grup, Cuma gününe raz oldular. Allah (C.) da,

onlann Cumartesi günü tatil yapmalanna izin verdi
ve kendilerini, o gün avlanmalannt hanam klmak-
la imtihan efi. Bunun üzerine Cuma gününe razt

olanlaf Allah'rn emrine hep itaatettiler. Di§erled de
Cumartesi günü avlanmryorlardt; ancak onlardan
sonra gelenler, avlanma yasa§rnt ihlal ettiler. Allah
(C.) da, onlan be<len veya ruh olarak maymunlara
gevirdi.

Cüz:15

isnA sOn esi: tz
islä süresi Mekke'de 50. Süre olarak näzil olmug-
tur; 111 äyettir. isrä, gece yürüyügü anlamtna ge-
lir. Peygambe/imizin (S.) Mi'ractntn Mekke'den
Kudüs'e kadar olan bölümü bu sürede anlattldt§t
igin süreye isrä adr verilmigir.

eisilrir-LAr-ri nnanuAuinnaxiu

1. Kendisine äyetlerimizden bir nicesini
göstemrek igin kulunu (Muhammed'i) bir
gece Mescid-i Haram'dan gevresini (vah-
yin ve peygamberlerin yurdu olmast, akar-
sular ile meyvelerinin bollu§u gibi dini ve
dünyevi olarak) mübarek krldr§tmlz (kut-

landrrdr§rmrz) Mescid-i Aksa'ya götüren
Allah, noksan sfatladan münezzehtir.

§üphesiz O, yegäne Semi'dir ( her geyi

hakkryla igitendir), Besir'dir (her geyi pe-

kiyigörendir).

2.Biz, Musa'ya da o Kitabt (Tevratt) vedik
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ve onu israilO§ullan'na , Benden bagkasl-
nr da Vekfl (zahiri sebeplere basvurdul«tan
sonra, iglerin halli kendisine brraklan, ken-
disine güvenilip dayanrlan tann) edinme-
meleri igin bir hidäyet rehberi kldrk.

3. Ey Nüh ile birlikte gemiye yükleyip ta-
grdr§rmz kimselerin nesli! O, gergekten
(Bize) gok gükreden bir kuldu. (igte o ve
yanrndakiler bu sayede kurtuldular;siz de
gükrediciolun!)

4. Biz, o Kitapta israil O§ullan'na kesin
hükmümüzü göyle anlattrk Siz (peygam-
berlerinizi dinlemezseniz) o topraklarda
hig güphesiz iki kez fesat (bozgrnculuk) gr-
karacaksrnrz ve hig kugkusuz pek büyük
azgrnlrk (dikbagh k) edeceksiniz.

5. Nihäyet bu ikisinden ilkinin cezasrnrn
vädesi gelince, pek getin dövügen kulla-
nmrzr üzerinize gönderdik de, onlar (sizi
bulup öldürmek ve ya§ma igin) evlerin igi-
ni bile aramrglardr. Bu da, yerine gelecek
bir (ceza) vaadi idi.

6. Sonra onlara kargr size tekrar üstünlük
verdik; size mallar ve gocuklar vererek gü-
cünüzü artfirdrk ve toplulu§unuzu (ordu-
nuzu) daha da go§alttrk.

7. E§er iyilik edecek olursanrz, kendinize
iyilik etmig olursanrz; e§er kötülük edecek
olursanrz, yine kendinize etmig olursunu.
Nihäyet öbüninün ceza vädesi gelince,
size, yüzünüze yanslyacak üzüntü, keder
versinler ve daha önce girdikleri gibi yine
o Mescide (Süleyman Taprna§r'na) girip
tahrip etsinler ve ellerine gegirdikleri her
geyi büsbütün krnp döksünler diye, getin
dügmanlan n w üzennize gönderdik.

(1) Gece yolcu§u demek olan isrä ile yülaelig de-
mek olan Mi'räc mucizesinin kag kez gergeklegi-
§i konusunda gönig aynl§r oldu§u gibi, Hicretten
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ne kadar zaman önce gerg€klestiöi hususunda da
gönig aynl§r vadrr: Bir riväyete göre Hicretten 6
ay önce, bir riväyete göre 1 sene önce, bir riväyete
göre 1 sene 3 ay önce, bir riväyete gore 1 sene 5
ay önce, bir riväyete göre 3 sene önce, bir riväyete
göre Hicretten 7 sene önce gergeklegmitir. Bir
riväyete göre de, peygamberlik gelmeden önce oF
mustur.

isrä ve Mi'racrn, yalnrz ruh ile mi, yoksa beden ile
beraber mi ve uyanrklk halinde mi, yolsa uyku ha-
linde mi gergeklestiöi konusunda da gönig aynh§r
vardrr. Ancak peygamberlerin üyalan da gergektir.

Peygambe/imiz (S.), Yatsr namazrndan sonra
uyurken Mi'rac mucizesi geryeklegti. Mi'rac esna-
snda l«äinatrn srrlan, Cennet ve Cehennem, Pey-
gambefimize (S.) gosterildi. Beg vakit namaz da
Mi'racta faa krhndr.

Namazlarrn önce elli vakit olarak faz krllndr§r ve
dönügte Hz. Musa'nrn tavsiyesiyle tekrar, tekrar
geri dönüp yalvarmasr üzerine bu saynrn onar,
onar, ya da beger, beger indirilip son gidiginde de
beg vakte indirldi§i dväyeti ise, sahih de§ildir. Qün-
kü uygulanmasr mümkün olmayan bir ibadeti, Allah
(C.), bastan fazhlmaz. Zin günde ellivakit namaz
demek, bagka higbir igle meggul olmamak demek-
tir. Peygambe/imizin, bunu idräk etmemesi ve an-
cak Hz. Musa'nrn uyansryla bunun farkrna varmrg
olmasr da, Peygambe/imize -hägä- cehälet isnat
etmekten bagka bir gey de§ildir.

Emevi hükümdarr Abdülmelik döneminde (M.685-
705) Mekke, 10 yrl kadar Abdullah bin Zübeyr'in
häkimiyetinde kaldt. Abdülmelik, bu süre iginde,
Mekke'ye gidecek olan hacllann, isteyerek veya
istemeyerek Abdullah bin Zübey/e biat etmelerin-
den endige etti§i igin, Kudüs'ü Mekke'ye alternatif
olarak g(»termeye ga[gr; bunun igin de, basta ibni
§ihäb el- Zühriolmak üzerebazr gahrslara, Kudüs
ile isrä ve Mi'rac hakkrnda gok riväyetler uydurt-
tu. Bunun sonunda birbirleriyle gelisen, zahir ile
bätrnrn, madde ile manantn ve mecäz ile hakiketin
birbirine kangtrrrldi§i riväyetler ortya grktr. Öme§in:

Bir riväyete göre, isrä, Käbe'den (Mescid-i
Haram'dan) baglamrgtr.(Buhari) Di§er bir riväyete
göre, Peygamberin (S.) evinin tavanr agrhp oradan
a[nmrgrr.(Buhari) Bir di§er riväyete göre ise, isrä,
Peygambe/imiz (S.), Ebu Talib'in krzr ümmü Häni
evinde yatsr namiTtndan sonra yatarken baglamrg-
trr. (Beyhekil ibni ishak)

Yine, bir riväyete göre, Peygambe/imiz (S.)

ISRA SÜRESI
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Mescid-i Haram'da yatad<en Cebräil, onu alp
Zemzem kuyusunun yanrna götürmüg ve orada
gögsünü yanp kalbine iman ve hikmet doldumu§-
tur. (Buhari) igte bu da, mecäz ile hakikali birbirine
kangrrmaldan bagl«a bir 9ey de§ildir.

Yine, Peygambeiimizin dünya semasrnda Nil ile
Frrat nehirlerinigörmesi riväyetide, (Buhari) bu ka-
bildendir.

Buhari riväyetine göre, Peygambe/imiz (S.), uyan-
d§rnda yine Mescid-i Haram'da bulunuyordu.

Yine, dväyetlere göre, Cebräil, bu yolculuk igin Bu-
rak diye bir binek getirmig; ancak bu binek, önce
Peygambe/imizin binmesine razr olmayrp tepki
gö§ermig; sonra Cebräil'in telkinleriyle uysallagrp
nza göstermig ve Kudüs'e vanldr§rnda da, bu bF
nek, kagmamasr igin, Cebräil'in kayada agüör deli-

§e ba§lanmrgrr. (ibni Hanbel, Müslim, Taberil ibni
Ebu Hatem, BezÄr, Beyheki)

Riväyetlere göre, daha önce di§er peygamberler
de, Burak denilen bu binek srtrnda yolculuk yap-
mrglar ve onlar da, onu Kudüs'te o kaya deli§ine
ba§lryorlarmq. (Beyhekf)

Pekiyi, Burak denilen bu kutsal binek, niye aksilik
göstersin ve niye kagmamas igin kayada aglan
sa§lam deli§e ba§lansn?

Yine, baz riväyeüere göre, Peygambe/imiz,
Mi'rac'ta Hz. Musa'yr yedinci semada görmüg ve
dönügte de onun tavsiyesiyle defalarca geri dönüp
50 vakit namaz,5'e indidlinceye l«adar Allah'a (C.)
yalvarmqür. (Buharil ibni Hanbel)

Baz riväyetlere göre ise, Peygambe/imiz, o gece
Hz. Musa'nrn mezannrn üstünden gegmig ve onun,
mezannda namaz krldr$nr görmüg. (Müslim, Ebu
Ya'lä)

Yine, bazr riväyetlere göre, Peygambedimiz (S.),

Mi'rac'a gkmadan önce Beytü'l- Makdis'te top
lanan btitün peygamberlere imam olup namaz
krldumrg. (ioni Hanbel, Taberil ibni eou Hatem,
Beyheki) Bazr riväyetlere göre ise, Peygambe/F
miz, Mi'rac'tan indikten sonra BeytF Makdis'te Pey-
gamberlere namaz kldrrmrgrr. (ibni Kesir-Tefsir)
Di§er baz riväyetlere göre ise, Peygambe/imiz ile

Cebräil, Beytü'l Makdis'e girmigler ve her biri kendi
bagrna iki rekät namaz klmrgrr. Baz riväyetlerde
ise, Peygambeiimizin, Beytl Makdis'e girmesi,

orada namaz klmas ve ffie grkmast da anlattl-
mamaktadrr. (Beyöeki ibni Kesir)

isnAsÜnesi 
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Riväyetlerin go§unda, Hz. Musa'nrn, tavsiyeleriyle
Peygambe/imize yardrm etti§i anlatrhrken, bazr
rivatlerde ise, Peygambeiimiz ile Cebräil, Hz.
Musa'nrn yanrndan gegerken, Hz. Musa'nrn ba§rnp
ga§rrarak 'Ona gok ikramda bulundun; onu ben-
den üsttin krldrn!" dedi§ini duymuglar ve Peygam-
beiimiz, onun kim oldu§unu ve kime öyle yüksek
sesle konugu§unu sormu§; Cebräil de, onun Musa
oldu§unu ve Allah'a hitap etti§ini soyleyince, Pey-
gambeiimiz de, onun öyle ba§rnp ga§rrarak Allah'a
(C.) hitap etmesinden hayret etmig ve Cebräilde:
'Allah, onun gok hiddeüi bir insan oldu§unu biliyoi'
demig. (Beyheki ibni Kesifl

igte bunlarve daha nice benzerleri de gösteriyor ki,
isrä ve Mi'rac riväyetlerine de gok aslsrz riväyetler
kangmqtr.

(5, 6, 7) israil O§ullan'nrn grkardrklan iki fesat-
tan (bozgunculuktan) ilkinin azabrnrn vädesi ge-
lince, Allah (C.), onlann üzerine getin savagglar
gönderiyor. Bazlanna göre, bunlar Ninova Kralr
Sanherib'in ordusu idi. Di§er bir gönige göre ise,
bunlar, Cälüt ordusu idi. Bir di§er gönjge göre ise,
bunlar, Babil Krah Lehrasbe'nin bag kumandanr
Buhtenassar (Nabokodonosor) ordusu idi. igte bu
ordu, israil O§ullan'nrn bilginlerini ve büyüklerini öl-
düniyor; Tevratr yakryor; Kudüs Taprna§rnr tahrip
ediyor ve israil O§ullarr'ndan 70 bin kigiyi esir ahp
götüniyor.

Bu olaydan yaklagrk bir asr sonra israil O§ullad,
peygamberlerinin ö§ütlefini dinleyip girkten, boz-
gunculukan tövbe edip tekrar Tevtrid inancrna ve
adalete dönünce, Allah (C.) da, onlara üstünlük ve
zaferler verdi. Denilir ki, bu zafer, Buhtenassa/rn
öldürülmesi ve issrail O§ullarr'nrn, esirlerini mal-
lannr kurtiarmalan ve kendi bolgelerinde tekrar
häkimiyetlerini kurmalandrr. §öyle ki: lsfendiya/tn
o§lu Behmen, hükümdarfi§r dedesinden miras altn-
ca, Allah (C.), lsrailO§ullan'na kargr onun kalbine
gefl<at verdi. O da israil O§ullan'nrn esirlerini geri

§am'a (Sudye ile Flistin'e) gönderdive Danyal't da
onlara hükümdar tayin etti. Onlar da yuftlannda ik-
tidarda bulunan Buhtenassairn adamlanna kargt

zaler l<ezandtlar.

Di§er bir gönige göre bu zafer, Hz.Davud'un Cälütü
öldürmesidir,

Sonra israil O§ullarr yine Tevhid ve adaletten ayn-
hnca, Allah (C.), Farslan onlara musallat kldr; onlar
da, israil O§ullarindan binlercesini öldürüp mallart-
nr ya§ma ettiler.
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Hz. Musa ile Hz.isa ansrnda israil O§ullarr'na gön-
derilen peygamberler iginde "Dört Büyük Peygam-
bei' olarak vasfiandrnlan Egiyä (Ega'ya M.Ö. 8.
asr), Ermiya (M.Ö.5. asrr), Hazkryal (M.Ö.5. asrr)
ve Danyal(M.Ö.4. asrr) peygamberler, Tevhid ve
adalet igin pk getin mäcadeleler vermigler ve ken-
dileri ileTevhid ehli mü'minler, hükümdarlardan gok
a§rr basklar ve zulümler görmüglerdir.

israil O§ullarr, anrlan peygamberlerin uyanlanna
kulak tkryor ve goyle diyorlardr: "Bizim dügmanla-
nmlz, putperesttir; biz onlardan da mr kötü durum-
dayz ki, Allah, bize belagondersin!" Peygamberleri
ise, onlara, Tevhidden sonra gifte, adaletten sonra
zulme bulaganlann bagrna, muüaka dügmanlannrn
musallat khnaca§lnrn, Sünnetullah (Allah'rn de§ig-
mez kanunu) oldu§unu anlatryorlardr.
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8. Ola ki, Rabb'iniz size merhamet eder.
Ancak e§er siz (ikincisinden sonra yine
bozgunculu§a) dönecek olursanrz, Biz de
(sizi cezalandrrmaya) döneriz. Biz Cehen-
nemide l€firler igin zrndan krldrk.

9. Kugkusuz bu Kufan, en doöru yola iletir;
(islam'a göre) iyi igler yapan mü'minlere
de, kendileri igin gergekten büyük mül«äfat
oldu§unu müjdeler.

tO. ÖOUr dünya hayatrna (ya da bedeni
hayatrna) inanmayanlara gelince, onlar
igin de pek acr veren bir azap haatlamt-
grzdrr.

11. insan, (öfke, bunahm zamanlannda
kendisi ve ailesi igin) hayn istediöi kadar
(beddua yaparak) gerri de ister (Yahut ger
olan birgeyihayrrsandl§r igin ister). Zaten
insan gok acelecidir.

12.Biz, gece ile gündüzü (kudretimizigös-
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teren) ikiäyet (delil) olarakyaratilk. Böyle-
ce (dinlenmeniz igin) gece äyetini sonük
(karan[k) krldrk; gündüz äyetini ise ay-
drnhk krldrk ki, (hayatrnrz igin gerekliolan)
Rabb'inizin lütuf ve keremini (nimetlerini)
arayasrnz ve (gece ile gündüzle) yrllann
saysrnr ve (vakitlerin) hesabrnr bilesiniz.
Biz her geyi de gere§i gibi agk anlatfik.

13. Biz her insanrn (hayrr ve ser olarak)
yaptr§rnr da kendi boynuna doladrk. Kr-
yamet günü onun önüne agrlmrg olarak
duran (amellerini gösteren) bir kitap da
grkaraca§2.

14. Kendisine: "Oku kitabrnr! Bugün he-
sap sorucu olarak sana kendi nefsin ye-
te/'denecek.

15. Her kim do§ru yolu tutacak olursa,
ancak kendisi igin tutmug olur; her kim
de do§ru yoldan sapacak olursa, igte o
da ancak kendialeyhine sapmrg olur.Ta-
ten higbir günahl€r, bagkasrnrn günahrnt
yüklenmez. Biz önce bir Elgi(peygamber)
göndermedikge de kimseye azap edecek
de§iliz.

16. Biz, bir ülkeyi (yaptrklanndan dolay)
heläk etmek istedi§imide de, orantn §1-
mank zengin ileri gelenlerine hakk (hayn)
emrederiz. (Yahut adalet uygulanmadr§t
igin oranrn grmank zenginlerini go§altrrtz.
Yahut halkrn istemesiyle, oranrn yönetimi-
ni grmank zenginlerin eline veririz.) Bun-
dan sonraonlaryoldan grkarlar. Böylece o
ülke heläke müstahakolur. Bunun üzerine
Biz orayr yerle bir (perigan) ederiz.

17. Nitekim Biz, Nüh'tan sonra nice ku-
gaklan heläk ettik. Kullannrn günahlannt
pekiyi bilen ve gören olarak da Rabb'in
yeter.
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18. Her kim yalnrz, gu gabuk gegen dün-
yayr dileyecek olursa, bu dünyada dile-
di§imiz kadannr onladan (yahut yalntz
ganimette Müslüman'lara ortak olmak
igin seferlere katrlan münafrklardan) di-
ledi§imiz kimseye gabucak veririz; sonra
da (öbür dünyada) onun igin Cehennemi
(mekän) ktlarlzl. o, yerinmig ve (Allah'rn
rahmetinden) kovulmug olarak Cehenne-
me girecektir.

19. Her kim de, (girkten uzak bir imanla)
mü'min olarak öbür dünyayr dileyecek ve
onun igin gere§i gibigalqacak olursa, igte

bu gibilerin galrgmasr makbüldür (de§er-
lenmig olur).

20. Biz, hepsine, onlara da, bunlara
da (yalnrz bu dünyayr isteyenlere de,
ährreti isteyenlere de bu dünyada) senin
Rabb'inin vergisinden sürekli olarak yar-
drm ederiz. Zalen senin Rabb'inin vergisi
kimseden esirgenmig de§ildir.

isnA sünesi Cüz: 15
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21. Bak, Biz, bu dünyada insanlann, kimini
kiminden nasrl üstün krlmrgrzdrr. Ahrrette
ise, elbette kiderecelerin ve üstünlüklerin
farklan daha büyüktür.

22. Sakn, Allah ile birlikte bagka bir tan-
n edinme! Yoksa yerinmig ve tek bagrna
terk edilmig bir äciz olarak otura kahrstn.

23. Ayrca,, senin Rabb'in kesin olarak
hükmetti ki, Kendisinden bagkasrna asla
tapmayacaksrnrz; ana-babanrza mutlaka
layrkryla iyilik edeceksiniz. E§er onlardan
biri, ya da her ikisi, senin yantnda yaglana-
cak olursa, sakln, onlara: "Öf!" bile deme
ve onlara kaba davranma (istediklerini
vermemezlik etme); onlara hep güzel (tat-
[) söz söyle!

24. Hem de, onlara olanca merhametini
göstererek algakgönüllülükle üzerlerine
kol-kanat ger ve: "Rabb'im, onlar, kügük-
ken beni nasrlyetigtirdilerse, Sen de onlarr
öyle esirge!" diyerek dua et!

25. Sizin Rabb'iniz iginizde olanlarr en iyi
bilendir. E§er siz dünist olursanrz, bilin ki,
güphesiz Allah, halisane tövbe edenler
igin Öafü/du(pek ba§ rglayrodr r).

26. Bir de, akrabaya, yolsula ve yolda
kalmrg yolcuya hakkrnl ver (maliyardlm-
da bulun); gereksiz yere de mallnr sagrp
savurma!

27. Qünkü gereksiz yere mahnr sagtp sa-
vuranlar, gergekten geytanlann yoldaqla-
ndrr. §eytan ise, Rabb'ine karyr gok nan-
kör olmugtur.

isnAsÜnesi 

-4N

... 1. tt.. .. .t a -
W rj &..: 4'?: 2V*.1 f4*'*F U\ :
inlSfi fi :a:i-,i*{; @ t:';:1 i i, ii;
i,-"-i:i't @ t:,#;Cj;,:J2, t;jlßril' :i.ij
'l ; 6 i;; r"+,;.ra,i:G ßi'rÄ-rie *:.a::lt
'# ""i et-lt iä3';3x,r>\:t r;;'&3$il;ri'
;k1io t o';t j'Jt ü.:i; t 1 @ r# iL, üG

ß ; i hwia(; qr,fiht ti;i; g i*-
4 F C J;)i CtIJf- i.lr'j;-iä c tt*
';i 2,2.;{u,iy r$r iüü.. p i i @ gä{ oG

@ {5;a 6; i3r";rsu.$'ir"t'ii 'ü- E
ü:, '&.ß'siÄ r!',i ,

y, ar ;"1 C,rtt i i g *"- le i*6 § e4i

@t *'t'e 3c :ü i ß ;'i;'i',;;r ;r!: i:t
't fi ;;,i 3F ü *nfe; cint a,*'i ;
@ i;* 43+',i;:. i,G 4: t'ß @ irl ; r.r.J

28. E§er Rabb'inden umdu§un bir rah-
met (mal) eriginceye de§in onlara (akra-
ba vs.nin) yüzüne bakamayacak olursan
(yardrm edemeyecek olursan), hig olmaz-
sa onlara teselli edici bir söz söyle (dua
e0!

29. Birde, elini boynuna ba§lama (srkr tut-
ma); büsbütün de agma; yoksa yerinir (dil-
lere düger), mallannrn hasretini gekersin.

30. §üphesiz senin Rabb'in kimi dilerse,
onun nzkrnl bolverir; kimidilerse onun nz-
knr da daraltrr. Qünkü kugkusuz Rabb'in,
kullan igin Habi/dir (bütün yaptrklanndan
haberdardrr), Basl/dir (her geylerini gö-
rendir).

31. Bir de, sakrn, yoksulluk endigesiyle
gocuklannrzrn canrna klymayrn. Onlann
da, sizin de nzknrzr Btz veiriz. Onlarrn
canrna krymak, gergekten pek büyük bir
günahtrr.
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32. Bir de, zinaya yaklagmayrn! Qünkü o,
gergekten bir hayäsrzlrktr ve ne kötü bir
yoldur!

33. Bir de, Allah'rn, ödünilmesini haram
krldr§r bir kimseyisakln öldürmeyin; me-

§er ki, (masum bir insanr taammüden öl-
dürmek gibi) hakh bir sebep ola. Her kim
de, haksrz olarak öldünilecek olursa, Biz,
onun velisine hakkrnr arama yetkisiniver-
dik. Ancak o velide ksastia agrn gitmesin
(sugludan bagkasrna dokunmasrn. Yahut
igkence yaparak krsas yapmastn; cena-
zenin uzuvlannr kesmesin. Yahut insan-
lar, ksasr akhndan grkarmayp öldürme
hususunda dikkatli olsun)! Qünkü güp-
hesiz veli, (hakknr aramak igin yetkililer
tarafrndan) yardrm görmektedir. (Yahut
öldünilen kimse, dünyada ksas ile, öbür
dünyada da mül«äfat ile yardrm görmek-
tedir.)

34. Birde, öksü2, nigüne (erginlikga§rna)
erinceye de§in onun mahna ancak en gü-
zel (ona katk yapacak) gekilde yaklagrn.
Allah'rn sizden aldr§r (sizin Allah'a ve in-
sanlara verdi§iniz) sozü de yerine getirin.

Qünkü söz vermek, sorumluluk gerekir-
mektedir.

35. Bir de, ölgerken de tastiamam ölgün;
tartarken de do§ru terazi ile tartrn. igte bu
daha hayrrldrr ve sonug bakrmrndan en
güzelidir.

36. Bir de, (özellikle inangla ilgili konu-
larda, suglama ve gahitlik konulannda)
hakknda bilgi sahibi olmadr§rn bir geyin
ardrna (bagkasrnr taklit ederek, ya da gay-
be hükmederek) dügme. Qünkü güphesiz
kulak, göz ve gönül, igte bunlann hepsi
ondan (yahut bunlardan sahipleri) sorum-
ludur.

37. Bir de, yeryüzünde böbürlenerek (ku-
rula, kurula) yünime! Qünkü sen, bu yeri

isnnsÜneSi ffiGüz:15
asla yaramazsrn; boyca da da§lara ere-
mezsin.

38. igte britün bunlardan (22. äyetten iti-
baren zikredilen 25 hasletten) kotü olan-
lan, Rabb'in katrnda gikin (istenmeyen
sevimsiz) geylerdir.
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39. lgte bunlar (anrlan hükümler),
Rabb'inin sana vahyetti§i hikmetlerdendir
(ö§ütlerdendir). Yine, sakrn, Allah ile birlik-
te bagka bir tiann edinme; yoksa yerinmig
ve (Allah'rn rahmetinden) kovulmug ola-
rak Cehenneme atrlrsrn.

zl0. (Ey meleklerin Allah'tn ktzlan olduklan-
nr söyteyen mügrikler!) Öyeyse Rabb'iniz,
(sizce tercih edilen) erkek gocuklan hep
size segti de, Kendisi meleklerden (sizce
tercih edilmeyen) krz gocuklar mr edindi?
Hig güphesiz siz pek a§rr bir söz söylüyor-
sunuz.

41. Ant olsun ki, dügünüp ö§üt alsrnlar
diye, Biz bu konuyu da (Allah'a krz go-
cuklann isnat edilmesi, gegitli ömekle-
ri, mül«äfat vaatleri ile azap tehditlerini)
Kufan'da anlatrp drrmaktayrz. Ancak bu,
daha da uzaklagmalanndan bagka onlara
bir gey sa§lamryor.

42. Ey Muhammed! E§er o mügrikle-
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rin dedikleri gibi Allah ile beraber bagka
tannlar bulunsaydr, o takdirde bu tiannlar
(Allah'rn kudretini ve kendi aczlerini bildik-
leri igin, Allah'a sr§rnmak, Ona itaat edip
yakrnhk kazanmak igin) gu Arg'rn sahibi
olan Allah'a mutlaka bir yol ararlardt.

43. Allah, onlann dediklerinden tiamamen
münezzeh ve pek yücedir.

,14. §u yedi gök, bu yer ve onlarda olan-
lar, Allah'r tesbih (tenzih) ederler. Zaten
higbir nesne yoktur ki, Onu överek tesbih
etmesin. Ancak siz onlann tesbihini kav-
rayamazstnrz. Gergekten Allah, Halim'dir
(azap igin acelecide§ildir), öafü/dur (gok
ba§rglayrcrdrr).

45. Ey Muhammedl Talen sen Ku/an
okudu§un zaman, Biz seninle o ährrete
(hig veya bedeni olarak) inanmayanlar
arasrnda gizlibir perde gekeriz.

t1.6. Onlar (akrllarrnr ve iradelerini do§ru
kullanmadrklan igin), Ku/an'r anlamama-
lan igin ayrrc€r (sanki) kalpleriüzerine per-
deler, kulaklan igine de bira§rrhkyerlegtir-
dik. Sen Kufan'da Rabb'ini bir tek (ortak-
srz) olarak andr§rnda da, onlar arkalanna
dönüp kagarlar.

47. Onlann senidinleken ne amagla seni
dinlediklerini, kendi aralannda gizli, gizli
konugurken de o zalimlann: "Siz ancak
büyülenmig bir adama uyuyorsunuz" de-
diklerini onlardan daha iyi biliriz.

48. Ey Muhammed! Bak, onlar senin igin
nasrl benzetmeler yapmrglar (gäir, büyü-
cü, kähin, mecnun demigler). lgte bu yüz-
den tiamamen sapmrglar da, artrk (gag-
krnlar gibi) higbiryol (yahut hidäyete do§ru
biryol) bulamazlar.

49. Bir de, onlar dediler ki: "Gergekten biz
bir yr§rn kemik ve toprak (un ufak) olmug-
ken, cidden yepyeni bir yaratrhgla diriltile-
cekmiyiz?"
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50. Ey Muhammed! Onlara
rilmeyi inl«är edenlere) de ki:
olun, ister bir demir."

(yeniden di-
"ister bir trag

51. "ister gö§üslerinizde (kafalarrnrzda
hayat bulmasr) büyüyen geylerden bir ya-
ratk olun (yine yeniden diriltileceksiniz).
Ardrndan diyecekler ki: "Kim bizi tekrar
hayata döndürecek?" De ki: "Sizi ilkin yok-
tan var eden Allah!" Ardrndan onlar alaylr
bir gekilde sana baglannr sallayacaklar ve:
"Ne zaman bu?" diyecekler. De ki: "Belki
de pek yaknda!"

52. Allah sizi (diriltip) ga§rraca§r gün, he-
men Ona hamdederek ga§nstna uyacak-
srnrz ve (mezannrzda) ancak pek az za-
man kaldr§rnrzr sanacaksrnrz.

53. Ey Muhammedl Mü'min kullanma söy-
le ki, (mügriklere kargr sert davranmasln-
lar;) sözün en güzelinisöylesinler. Qünkü
güphesiz geytan, aralannda gene klgkrttr

(; sizin sert davranrgrnrz, onlan inada ve
bozgunculu§a sevkedebilir). Qünkü gey-
tan gergekten insanrn apagrk büyük bir
dügmanrdrr.

54. (Käfirlere soyleyece§iniz sözün en
güzelide gudur:) "Rabb'iniz, sizi en iyi bi-
lendir. O, diliyecek olursa, sizi esirger; dili-
yecek olursa size azap eder. Ey Muham-
med! Zaten Biz senionlara birvekil olarak
göndermedik.

55. Hem de, Rabb'in gu göklerde ve bu
yerde olan herkesi en iyi bilendir. Ant ol-
sun ki, Biz, (haiz olduklan manevide§er-
lerle) peygamberlerin kimini de kiminden
üstün klmrgzdr. Biz, Davud'a da Zebü/u
vermigtik (Davud'un fazileti de hükümdar-
lr§r sebebiyle de§il, i6ni vanye mazhar
olmasr sebebiyledir).

56. Ey Muhammed! De ki, Allah'tan bag-
ka da tann sandrklarntza haydin, yalva-
nn! igte onlar (hastahk, yoksulluk, krthk
gibi) srkrntrnrzr sizden kaldrrmaya da,
bagkalanna gavirmeye de mukedir ola-
mayacaklar.

57. igte onlann yalvardrklarrndan (me-
leklerden) Allah'a en yakn olanlan bile,
Rabb'lerine daha da yaklagmak igin (iba-
detlerle) vesile ararlar; Onun rahmetini
umarlar ve azabrndan korkarlar. Qünkü
senin Rabb'inin azabr, gergekten saknr-
lacak bir azapir.

58. Higbir memleket yoktur ki, Biz, krya-
met gününden önce onu ya ädiölümlerle
heläk etmeyelim, ya da getin bir azap ile

azap ederek yok etmeyelim. Bu, o Kitapta
(Levh-r Mahfüz'da) yazrhdrr.
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59. Onlann (Mekke käfirlerinin) istedikle-
ri mucizeleri göndermekten Bizi ahkoyan
sebep, ancak, eski toplumlann bu gibi
mucizeleri yalanlamrg (ve de§igmez l<a-

nunumuzun gereüiolarak, bu yüzden top
yekün heläk) olmalandrr. Nitekim Semüd
kavmine o digi deveyi agrk bir mucize
olarak vermigtik de, onlar o yüzden za-
lim olmuglardr .(Bundan dolay da heläk
edilmi$erdi.) Zaten Biz, mucizeleri ancak
(dünyevi ve uhrevi azaptan) korkutmak
igin göndeririz. (Onlann istedikleri türden
mucizeleri gönip de, iman etmeyen bir
toplum da, mutlaka top yekün heläk edilir.)

60. Bir zaman da Biz sana demigtik ki:
"§üphesiz senin Rabb'in, insanlarr (ilmiy-
le, kudretiyle) kugatmrgtrr. (Öybyse hig
endige etme! Mi'rac gecesinde, ya da
Hudeybiyye antlagmasrndan önce, hangi
yrl olaca§r belirtilmeden Mekke'ye girece-

§inize dair) sana gösterdi§imiz o rüyayr

ve Kuian'daki o länetli a§acr (länetli olan
Cehennem ehlinin yiyece§i, Cehennemin
länetliyerinde biten, länet bir meyrue a§acr
olan ve taglarr bile eriten Cehennem ate-
ginden hig etkilenmeyen zakkum a§acrnr,)
ancak insanlara imtihan vesilesi krHrk.
Biz, o käfirleri korkutuyoruz; ancak bu, on-
lara büyük bir azgrnhk arfirmaktan bagka
bir katk yapmryor.

61. Hani bir zaman da Biz, meleklere:
"Adem'e secde edin!" demigtik. Bunun
üzerine iblis'ten bagka bütün melekler
secde etmiglerdi. ibtis: "Ben, gamurdan
yarattr§rn insana secde mi ederim!" de-
migti.

62. iblis demigti ki: "§u benden üstün tut-
tu§una bak! Ant olsun ki, e§er beni krya-
met gününe dek brrakacak olursan, pek
azr müstesna, onun bütün neslinihig kug-
kusuz azdrraca§rm."

63. Allah buyurmugtu ki: "Haydi, git! Artrk
onlardan her kim sana uyacak olursa, igte
Cehennem, gergekten tiam birceza olarak
sizin cezantz olacaktrr."

64. "Onlardan kime gücün yeterse, onu
sesinle yerinden oynat; süvarilerin ve ya-
yalannla da üzerlerine yüni; mallanna ve
evladrna da ortak ol (bunlara haramr ka-
ngtrr) ve onlara vaatlerde bulun!" hlen
§eytan aldatmadan bagka onlara bir gey
vaatetmez.

65. §u muhakkak ki, Benim hälis kullarrm
üzerinde senin higbir häkimiyetin olmaya-
cak. Zatrn onlann vekili (gözeticisi, koru-
yucusu) olarak Rabb'in yeter.

66. Sizin Rabb'iniz Odur ki, (deniz ticareti
yaparak) lütuf ve kereminden arayastnrz
diye sizin igin gemileri denizde yüzdürü-
yor. Qünkü güphesiz O, sizin igin hep esir-
geyiciolmugtur.
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67. Hem de, denizde size zarar dokun-
du§unda Allah'tan bagka bütün yalvar-
drklannrz size hig görünmez. Sonra O,
sizi karaya grkarrp kurtannca, yine (Tev-
hid inancrndan) yüz gevirdiniz. Zaten in-
san hep gok nankör olmugtur.

68. Bundan (siz sahile gtktuktan) sonra
da Allah'rn, kara tarafrnda sizi yere ba-
trrmasrndan, ya da üzerinize tag ya§dtr-
masrndan emin mioldunuz? Sonra ken-
dinize higbir vekil (gözetici, koruyucu) de
bulamazsrnrz.

69. Yoksa Allah'tn sizi tekrar denize dön-
dürüp de, üzerinize korkung bir ftrtlna
göndermesinden, sonra nankörlü§ünüz
yüzünden sizi denizde bo§maslndan
emin mioldunuz? Sonra bunun igin Bize
kargr kendinize bir takipgi (yardtmct, ko-
ruyucu) de bulamayacakstn tz.

70. Bir de, ant olsun ki, Biz, Adem-
o§ullarrnr gergekten gerefli ktldtk; onlart
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karada ve denizde (vasrtalarla, güven
iginde) tagrttrk; kendilerine (kendi gaba-
larryla, ya da gabalan olmadan) temiz,
hog rrzklar verdik ve onlan yarattrkla-
nmrzrn go§undan (melekler veya häs
melekler müstesna, peygamberler igin
bütün melekler de dähil, bilgi, idräk, üs-
tün gü9, mertebe bakrmrndan) oldukga
üstün krldrk.

71. Her insan toplumunu rehberleriyle
(peygamberleriyle, dini önderleriyle, din-
leriyle, Kitaplarryla, amel defterleriyle)
ga§rraca§rmrz o gün, kimin amel defte-
ri sa§rndan verilecek olursa, igte onlar
amel defterlerini (sevingle) okuyacaklar
ve onlar, en ufak bir haksrzlr§a u§rattl-
mayacaklar.

72. Zalen her kim bu dünyada (sanki)
kör (hakkr görmüyor) ise, igte o, öbür
dünyada da kör olacaktrr (kurtulug yo-
lunu göremeyecektir) ve (dünyada) yol
bulmada ondan da daha gagktndtr.

73.Ey Muhammed! Hig kugkusuz o müg-
rikler (Müslüman olmak igin birtaktm ay-
rrcahKar isteyen Sakff O§ullart, ancak
kendi putlarrnr da selamlaman garttyla
Hacer-i Esved'i selamlamana izin vere-
ceklerini söyleyen Kureyg mügrikleri) az
kalsrn (peygamberlik inäyeti olmasa),
sana vahyetti§imizden bagkastnt yalan
yere Bize isnat etmen igin, senivahyet-
ti§imizden saptrracaklardt ve o zaman
seni yürekten bir dost edineceklerdi.

74. Hem de, e§er Biz sana (ismet vas-
fryla) gergekten sebat vermeseydik, ant
olsun ki, az kalsrn, onlara biraz olsun
mutlaka meyledecektin.

75. (Fara muhal) böyle olsaydt, elbette
sana bu hayatrn ve ölümün (öbür dün-
yanrn) azabtnt kat, kat tattlrtrdtk; sonra
Bize kargr kendin igin bir yardtmct da bu-
lamayacakttn.
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76. Hem de, hig kugkusuz az kalsln, on-
lar (Mekke l«äf i rleri, plan lad r klarr su ikastla)
seni ortadan kaldrracaklardr. Bundan do-
layr seni ordan grkarmrg oluyorlardr (sen
oradan hicret etmek zorunda kahyordun).
Zalen o takdirde (suikast planlannr ger-
geklegtirmig olsalardl) senden sonra ken-
dileride orada ancak pekaz kalabilecek-
lerdi.

77. Senden önce gönderdi§imiz Elgileri-
miz igin Sünnet (kanun) hep böyle olmug-
tur (peygamberlerine bunu yapanlar heläk
edilmiglerdir). Zalen sen Bizim Sünneti-
mizde (kanunumuzda) higbir de§igiklik
bulamazsrn.

78. Gündüzün günegin zevälinden (orta
nol(adan batrya dönmesinden) gecenin
kararmasrna kadar (belirlenen vakitlerde)
namazt gere§ince (mügriklerin namazt
gibi de§il, islam'a göre) krl; bir de Sabah
Kur'an'lnt oku (namazrnr krl); günkü Sa-
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bah Ku/an'r (namazr)gergekten (gece ile
gündüz meleklerince) gahitlidir. (Yahut bu
vakit, uyku ile uyanrkhk, aydrnhk ile karan-
hk vs. itibarryta i6ni kudretin agrk bir gös-
tergesidir.)

79. Ey Muhammed! Bir de, sana mah-
sus ilave bir taz olmak üzere gecenin bir
vaktinde uyan da, namaz kl! Umulur ki,

Rabb'in seni makam-r Mahmüd'a 1ÖvUt-
müg Makama, kryamet günü yalnrz sana
verilecek olan pek özel tegrifath makama)
gönderir (yükseltir).

80. Ve de ki: Rabb'im, beni do§ru dürüst
(hognut olarak Medine'ye, yahut meza-
ra) koy ve do§ru dürüst (hognut olarak
Mekke'den, yahut kryamet günü meza.
dan) grkar ve katrndan bana yardrmcr bir
güg ver!

81. Yine, de ki: Hakgeldi; bätrlyrkrldr. Qün-
kü bätrl gergekten hep yrkrlmaya mahküm
olmugtur.

82. Hem de, Biz, Ku/an'la mü'minler igin
gifa ve rahmet olan bi lg ileri indiriy oruz; za-
limlerin ise ancak hüsrannr arttrrrr.

8il. Bir de, Biz, gu insana ne zaman nimet
verirsek, (Allah'ln zikrinden, gükürden)
yüz gevirir ve yan gizer; ne zaman da ona
kötülük dokunsa, iyice umutsuzlu§a dü-
§er.

84. De ki: Herkes (akhnr ve hür iradesini
kullanmasrna ba§h olan) haline göre dav-
ranrr. Sonugta, senin Rabb'in, kimin do§ru
yolu tuttu§unu en iyibilendir.

85. Aynca, onlar (Mekke l<äfirleri, Yahu-
di'lerin telkiniyle) sana ruhun ne oldu§unu
sorarlar. De ki: Ruh, Rabb'imin emrin-
dendir. (Rabb'imin, "Ol!" emriyle vücuda
gelmig maddesiz bir vartktrr. Yahut onun
mahiyetini ancak Rabb'im bilir. Yahut

isnA sünesi
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sana Cebräil'i sorarlar...) Size ise ancak
az bir bilgi verilmigtir.

86. Ant olsun ki, e§er Biz diliyecek olsak,
sana vahyettiklerimizi (Ku/an't) de hig
güphesiz ortadan (gönüllerden) tamamen
kaldrrrrrz; sonra sen onu geri getirmek igin

Bize kargr bir veki! (yardlmct, koruyucu)
de bulamazsrn.

OB) ibni Mes'ud'dan riväyet olunan bir hadiste goy-

le denilmektedir:

"Müslüman'lardan ilk kalkacak olan emanettir (gü-
venilirlik ve hukuka saygdtr); en son kalkacak olan
da namazdrr. Öyb toplumlar gelecekler ki, dinleri
olmadr§r halde namaz krlacaklar. Bu Kudan'a ge-

lince, bir zaman gelecek ki, Müslüman'lann (!) ha-
yatnda ondan higbir gey kalmayacakür."
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87. Ancak Rabb'inin rahmeti olarak
Kufan yerli yerinde kalmrgttr. Qünkü se-
nin Rabb'in sana olan lütfu keremigergek-
ten hep pek büyük olmugtur.

88. De ki: Ant olsun, bu Ku/an'tn bir ben-
zerini meydana getirmek üzere bütün in-
sanlar ve cinler bir araya gelecek olsalar,
birbirlerine arka (yardtmct) da olsalar, yine
de onun benzerini meydana getiremezler.

89. Yine ant olsun ki, Biz, bu Kudan'da in-

sanlara her bir misalden türlü, türlü anlattlk;
ancak gu insanlann birgo§u inkärcthktan
bagka bir geyi kabul etmediler.

90. Ve dediler ki: "Sen bizim igin yerden
bir prnarfrgkrrtmadtkga sana asla iman et-
meyece§i2."

91.'Yahut me§erki senin egsiz bir hurma
bahgen ve bir üzüm ba§tn oluP da, sen

iglerinden ganl, garrl trmaklar akttasln."

isnAsünesi Cüz: 15
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92. Yahut me§erkiiddia etti§in gibi, go§ü
pargalar halinde.üzerimize dügüresin ve-
yahut Allah ile rnelekleri kargrmrza getire-
sin."

98.'Yahut da me§erki senin, altlndan bir
evin olsun veya gö§üzüne grkasrn. Bize,
okuyaca§rmrz bir kitap indirmedikge gö§e
grktr§rna da asla'inanmayaca§r2." De ki:
"Sübhanllah (Rabb'imi tenzih ederim) !

Ben sadece Elgi,(peygamber) olan bir be-
gerim."

V[ Zaten o insanlara (mügriklere) hidäyet
rehberi geldi§inde, iman etmelerine, 'Al-
lah bir beger mi Elgi olarak göndermig!"
demelerinden bagka bir gey engel olma-
mrgtrr.

95. De ki: "E§er yeryüzünde gezip dola-
gan yerlegik melekler olsaydr, elbette Biz
de onlara Elgi olarak gökten bir melek in-
dirirdik."

96. De ki: "Benimle sizin aranrzda gahit
olarak Allah yeter. Qünkü O, gergekten
kullan igin hep Habir (her geyden hakkryla
haberdar), Basir (her geyi hakkryla gören)
olmugtur."
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97. Ve Allah, (aklrnr ve hür iradesini do§-
ru kullandr§r igin) kimi hidäyete erdirecek
olursa, igte gergek hidäyete ermig olan
ancak odur; kimi de (akhnr ve hür iradesini
do§ru kullanmadr§r igin) sapkrnllktia brra-
kacak olursa, artrk onlara Allah'tian bagka
veliler (koruyucu dostlar) asla bulamaya-
caksrn. Kryamet gününde de Biz, onlan
kör, dilsiz ve sa§rr olarak yüz üstü hagre-
dece§iz (mahger yerine sevkedece§iz).
Onlann son bannaklan Cehennemdir;
alevi azaldrkga onlara alevi arttrraca§rz.

98. igte onlann cezasu budur. Qünkü on-
lar äyetlerimizi inkär etmigler ve: "Biz bir
yr§rn kemik ve knntr toprak olmug iken
biz mi kesenkes yeni bir yaratr[gla diriltil-
mig olaca§rz?" demiglerdi.

99. Hem de, onlar görmediler (dügünme-
diler) mi ki, gergekten gu gökleri ve bu
yeri yaratmrg olan Allah, onlar gibilerini de
yaratmaya Kaadirdir. Allah, onlar igin bir

isnA sünesi
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ecel (väde) de (ölüm, kryamet) koymug-
tur. Bunda higbir güphe yoktur. Ancak gu

zalimler inkärdan bagka bir geyi kabul et-
mediler.

1(X). Ey Muhammed! Onlara de ki: E§er
Rabb'imin rahmet hazinelerine siz sahip
olsaydrnrz, harcama ile tükenir kokusuyla
kesinlikle cimrilik ederdiniz. Zaten insan
hep gokcimriolmugtur.

101 . Ant olsun ki, Biz, Musa'ya da o dokuz
agrk mucizeyi (yahut dokuz emri) vemig-
tik. Haydi, bunu lsrailO§ullan'na sor. (Ya-
hut Biz, Musa'ya: "israilO§ullan'nrn, ken-
disiyle beraber gitmelerine müsaade et-
mesini Firavun'dan iste!" demigtik.) Musa
onlann yanrna gelince, Firavun kendisine
demigti ki: "Ey Musa! Ben, hig güphesiz
seni büyülü sanryorum."

102. Musa, Firavun'a demigti ki: 'Ant ol-
sun, sen de pekiyibilirsin ki, bunlan birer
ibret olmak üzere, ancak gu göklerin ve
bu yerin Rabb'i indirmigtir.(Ancak sen inat
ediyorsun.) Ey Firavun! Ben de senin hig
kugkusuz mahvoldu§unu sanryorum."

103. Sonra Firavun onlan tamamen or-
tadan kaldrrmak istemigti. Sonunda Biz,
onu ve beraberindekilerin hepsini denizde
bo§duk.

104. Ardrndan da israilO§ullan'na dedik
ki: O topraklara yerlegin. Nihäyet kryamet
vädesi geldiüi zaman, hepinizi (sizi ve
dügmanlannrzr hesap yerine) getirece§iz.

(101) Hz. Musa'ya verilmig olan dokuz aglk mucize
gunlardr: Asä (Yrlan haline gelen Asä), Beyaz El
(6rksagan el), Qekirge, Kmtl (ekin böbeöi), Kurba-

§alar, Kan, Tufan, K[hk, Unin Azh§r.

Di§er bir görüge göre, son üg mucizenin yerine gun-

lar zikredilmektedir: lGyadan suyun fqkrmas, Tür
Da§rnrn, israil O§ullan'nrn heyetinin tepesinin üstü-

Cüz: 15

ne kaldrnlmasr, Deniän yanlmasr.

Ancak birinci gönis tercihe gayandrr; günkü ikinci
görüge göre, son üg mucize, henüz indiritmemigti
ve bu üg mucizeden ilk ikisi de, Firavun ile ilgili ol-
mayrp israil O§ullan ile ilgilidir.

Bir riväyete göre, birYahudi, Peygambe/imize (S.)

dokuz agk äyeti (hükmü, emri) sordu ve Peygam-
be/imiz de goyle buyurdu:

'Allah'a ortak kogmamak, Husrzhk yapmamak,
Zina etmemek, Allah'rn yarattür cana haksz yere
krymamak, Büyü yapmamak,Faiz yememek, OF
dünilmesi igin sugsuz bir adamr yetkili makamlara
jumal etmemek, lffetli bir kadrnr zina ile suglama-
mak, Toplu savastan firar etmemek ve siz Yahu-
di'lere mahsus olmak üzere Cumartesi yasa§rnr
gi§nememek." Bunun üzerine o Yahudi, Peygam-
beiimizin ellerini ve ayaklannr öptü.

Anrlan dokuz emir, btitün eski ümmetlerin geriatle-
rinde (kanununda) de sabittir.
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105. Ve Biz, bu Kufan'r (meleklerin mu-
hafazasrnda) ancak hak olarak indirdik;
o, yine (meleklerin muhafazaslnda) an-
cak hak olarak (Peygambere) indi. (Higbir
agamada bätrl, ona kangmamrgtlr.) Ey
Muhammed! Biz seni de ancak bir müjde-
leyicive uyancr olarak gönderdik.

106. Bir de, Biz, gu Kur'an't insanlara
dura, dura ( azar, azar, a§tr, a§rr) oku-
yasrn diye onu (23 senelik bir zamana)
yaydrk ve onu (hadiselere ba§h olarak ve
maslahatlerin gerektirdi§i gekilde) tedrici
(peyderpey) olarak indirdik.

107. Ey Muhammed! De ki: "Siz, Kur'an'a
ister inanrn, ister inanmayrn (sizin inan-
mantz, Ku/an'rn santna bir katkr yapmaz;
inanmamantz da, Kur'an'rn ganrndan bir
gey eksiltmez); günkü (siz cähiller inan-
masanrz da) güphesiz ondan önce kendi-
lerine ilim verilmig olanlar (eski kutsal Ki-
taplan okuyup vahyin gerge§ini, peygam-
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berli§in igaretlerini anlayan, hak ile bätrh
birbirinden ayrrtedebilen, senin ve sana
indirilen vahyin vasrflannr eski kitaplarda
okumug olan älimler), Ku/an kendilerine
okundu§u zaman onlar yüzükoyun sec-
deye kapanrrlar."

108. Ve onlar derler ki: "Rabb'imizitesbih
(tenzih) ederiz! Gergekten Rabb'imizin va-
adi mutlaka yerine getirilir."

109. Hem de onlar, a§layarak yüz üstü
yere kapanrrlar. Kudan'r dinlemek, onlann
(bilgisini ve imanrnr artrrdr§r gibi onlarrn)
saygrsrnr da arttrrrr.

110. Ey Muhammed! (Mügriklerin: "Mu-
hammed, iki tannya yalvarmayr bize ya-
sakhyor; oysaki kendisi hem Allah'a, hem
de Rahmän'a yalvanyo/' demelerine, Ya-
hudi'lerin de: "Muhammed, Rahmän't az
zikrediyor; oysaki Rahmän, Tevrat'ta gok
zikrediliyo/' demelerine cevap olarak) Sen
onlara de ki: "ister Allah, diye dua edin, is-
ter Rahmän, diye dua edin! Siz hangisi-
ni söyleseniz, güzel olur; günkü en güzel
isimler (Esma-r Husnä) Onundur (ve bun-
lar sadece iki tanesidir)." Bir de, namazda
(mügriklere duyuracak kadar) yüksek ses-
le Ku/an okuma; (arkandaki mü'minler
duymayacak kadar) sesinifazla da krsma;
ikisinin ortasr bir yol tut.

111. Yine, ey Muhammed! De ki: "Evlad
edinmeyen, hükümranhl«ta (tannIkta) hig-
birorta§r bulunmayan, äcizlikten dolayr bir
dosta ihtiyacr olmayan Allah'a hamdolsun!
Ve Allah'a tekbir getirdikge getir (Onun ga-
nrnr yücelttikge yücelt)!"

KEHF SoneSi: ts
Kehf süresi, Mekke'de 68. Süre olarak näzil olmug-
tur; 110 äyettir. Bu sürede Ahab-r Kehf (Ma§ara
Yatänlan) anlatrldr§r igin süre, bu ismi almtgtr.

isnAsünesi
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meyen), Azim ( pek azametli, ulu olan), Öafür (gok
ba§qlayan), §ekür (Kendisine edilen gükre, her
zaman nimeüe kargrlk veren), Aliyy (yüceler ytice.
si), Kebir (mutlak büyük), Hafiz (gok koruyan, pek
saklayan), Mukft (maddii manevi azklan veren),
Hasib (hakkryla hesaba geken),Celfl (celal, son de-
rece azamet sahibi), Kerim (kerem, son derece fa-
zilet sahibi), Rakib (hakkryla gözetip kontrol eden),
Mucib (dualan kabul eden), Väsi' (sfatlan her geyi

kapsayan), Hakim (her iginde hikmet, mükemmel
sebep ve sonug bulunan), Vedüd (pek seven, pek
sevilen), Mecid (son derece yrice, lütuf ve keremi
srnrrsrz olan), Bäis (ölümden sonra yeniden diril-
ten), §ehid (her geye gahit olan, onu hakkryla göz-
leyen), Hakk (Zat ve britün silatlan gergek olan),
Vekil (Kendisine güvenilip dayanrlan, iglerin nihai
gozümü Kendisine hraklan, gözetici, koruyucu),
Kaviyy ( son derece kuwetli), Metin (son derece
metanetli, direngli), Veliyy (veli, koruyucu, dost),
Hamid (pek övülen), Muhsi (käinatrn envanter
ve istatisti§ini hakkryla bilen), Mübdi' (her geyi ilk
baglatan), Muid (canhlan tekrar hayata döndüren),
Muhyi (hayat veren), Mümft (hayata son veren),
Hayy (ezelive ebedihayat ile her zaman diri olan),
lGyyüm (käinat ayakta tr.rtup koruyan, mutlak ola-
rak yöneten), Väcid (her seyi bulan), Mäcid (gan,
geref sahibi), Vähid (Zat olarak tek, bir olan), Ehad
(srfat olarak tek, bir olan), Samed (btitün varlklar,
Kendisine muhtag olan, Kendisi ise hiSir varil§a
muhtag olmayan), Kaadir (her seye gricü yeten),
Muktedir (kudretini, gücünü gösteren), Mukaddim
(diledi§ini öne alan), Muahhrr ( diledi§ini erteleyen,
geriye brrakan), Ewel (baglango olmayan), Ahrr
(sonu olmayan),7Ähn (vart§t apagtk olan), Bättn
(Zaü gönjlmeyen, mahiyeti gizli olan), Väl i (käinaü n
yöneticisi, häkimi), Müteäli (yüceli§ini gösteren),
Berr (herkese gok iyilik eden), Tewäb ( tövbeleri
gokga kabul eden), Müntekim (müstahaklardan in-

tikam alan), Afüw (gok affeden), Reüf (gok sefl€tli
olan), Mälikü'l Mülk (mülkün, hükümranlt§tn sahibi),
Zü'lCelalVe'i ikläm (azamet, yücelikve ikram sahi-
bi), Muksfi (adaletle hükmeden, her geyde dengeyi
koruyan), Cämi' (insanlan mahgerde toplayacak
ohn), Öaniyy (mutlak müsta§ni, higbir geye ihtiyag
duymayan), Muöni (dilediüini zengin eden), Mäni'
(diledi§i her geye mäni olabilen), Dän ( diledi§ine
zarar verebilen), Näfi' (diledi§ine diledi§i faydayt
sa§layan), Nür (l«äinaün nüru, rgr§r), Hädi (do§ru
yolu gösteren, do§ru yola ileten), Bedi (her var-
[§r yoktan son derece mükemmel olarak vücuda
getiren), Bäki (bäk[ ebedi olan), Väris (sonunda
käinatrn yegäne värisiolan), Regid (bütün iglerinde
son derece isabetli olan, kullannt doöru yola i§at
eden), Sabür (gok sabrrlt olan).

KEHFSÜRES|

1. Hamdolsun O Allah'a ki, kuluna
(Muhammed'e) bu Kitabr (Ku/an'r) indir-
mis ve onda higbir e§rilik (sözlerinde kan-

§rkhk, anlamlannda geligki) bulundurma-
m!§ttr.

2. Allah, bu Kitabr kayyim (dosdo§ru, ifrat
ve tefritten uzak, kullann maslahatlerini
gözetici, eski Kutsal Kitaplann do§rulu-

§una gahitlik edici) klmrgtrr. Allah, Kendi
katrndan gelecek olan gok getin bir azapla
uyarmak, (islam'a göre) yararlr igler ya-
pan mü'minler igin de gergekten güzel bir
mükäfat oldu§unu müjdelemek igin (bu
Kitabr indirmigtir).

3. Onlar hep o güzel mükäfatta (Cennette)
kalacaklardrr.

4. Yine, 'Allah, gocuk edindi!" diyenleri
uyarmak igin (bu Kitabr indirmigtir).

(110) Esmä-r Hüsnä (Allah'rn srfatlannr bildiren en
güzel isimleri) gunlardrr:

Rahmän (dünyada käfir olsun, mü'min olsun,
herkese rahmetini yayan), Rahim (öbür dünya-
da mü'minlere rahmetiyle, käfirlere ise gazabryla
muamele eden), Melik (hükümran), Kuddüs ( pek
mukaddes, münezzeh), seläm (selamet veren),
Mü'min (güvenlik veren), Müheymin ( gözeten),
Aziz ( yegäne galip), Cebbar (kargt konulmaz güg
sahibi), Mütekebbir (azametini gösteren), Haahk
(yaratan), Bärl (mükemmel yaratan), Musawtr
(gekil ve özellik veren) Gaffär (gok aff, ma§firet
eden), Kahhär (zalimleri kahreden), Vehhäb (kar-
grlrksrz olarak bol, bol veren), Razek (gok rzk
veren), Fettlih (iyiliklerin kaprlannr gokga agan),
Alim (her geyi hakkryla bilen), l(aabz (nimetlerini
ksan, ruhlan alan), Bäsrt (nimetlerini yayan), Haa-
frd ( diledi§ini algaltan), Raafi ( diledi§iniyücelten),
Murzz (izzel, geref veren), Müzill (zillet, dügkünlük
veren), Seml (her geyi hakkryla igiten), Besir (her
geyi hakkryla gören), Hakem ( hükümler koyan, son
hükmü Kendisi koyan), Adl (mutlak ädil olan), Letff
(pek lürtufl«är olan), Habir (her geyden hakktyla ha-
berdar olan), Halim ( ceza vermekte hig acele et-
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5. Ne o 'Allah, evlat edindi" diyenlerin
(meleklerin Allah'rn krzlan olduklannl
söyleyen mügriklerin, isa Mesih'in, Allah
o§lu oldu§unu söyleyen Hlristiyan'lann,
Uzey/in Allah'rn o§lu oldu§unu söyleyen
Yahudi'lerin), ne de atalannln bu konuda
higbir bilgisi yoktur (soyledikleri tamamen
cähilce bir taklittir). A§rzlanndan grkan bu
sö2, ne kadar büyük (a§rr) oldu! Onlar an-
cak büyük bir yalan söylüyorlar.

6. Ey Muhammed! Onlar bu Ku/an'a
inanmazlarsa, arkalanndan üzüle, üzüle
artrk kendini belki de perigan edeceksin!
(Bu kadar üzülüp kendini perigan etme;
senin görevin ancak bildirmektir.)

7. §üpesiz Biz,yeryüzünde ne varsa hep-
sini (canhlan, bitkileri, a§aglarr, rrmaklarr
vs.) yeryüzü (ve sakinleri igin) büyük bir
süs krldrk ki, (bunlara bakan) insanlann
hangisinin daha güzel igler igleyece§ini
deneyelim.
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8. Biz, yeryüzünde ne varsa hepsini yine
kupkuru bir toprak yapaca§rz.

9. Ey Muhammed! Yoksa sen, Bizim
äyetlerimizden (ola§anüstü belgelerimiz-
den) Kehf (büyük ma§ara) ve Rakim (o
ma§aranrn bulundu§u da§, vadi, o ma§a-
ranrn yaränrnrn köyü, onlann isimlerinin
yazrh oldu§u kitiabe, yahut üg kiginin ya§-
murdan sr§rndrklan, sonra dügen bir kaya
ile a§zr kapanan, sonra her birinin en bü-
yük ameli hürmetine dua etti§ive sonun-
da kurtulduklan ma§ara ) yaränr olayrnrn,
pek gagrlacak birgey oldu§unu mu (yahut
yalntz onlan mr pek ibrete sayan oldukla-
nnr ) sandrn?

10. Hani bir zaman (kendilerini girke zor-
layan hükümdardan kagan Tevhid ehli) o
geng yi§itler, o ma§araya sr§lnmrglardr da:
"Ey Rabb'imizl Bize katrndan bir rahmet
(ba§rglanma, nzk, dügmandan güven) ver
ve bu durumumuzdan bize bir hayrrh so-
nug (tam hidäyeQ hazulal" demiglerdi.

11. igte Biz de o büyük ma§arada ontann
kulaklan üzerine birkag yll vurmugtuk (ku-
laklannr ükamrstrk; onlan uykuya daldrr-
mrgtrk. Yahut kulaklannr, olup bitenlerden
sa§rr krlmrgtrk).

12. Sonra da Biz onlan uyandrrdrk (halkla-
flnrn yanrna gönderdik) ki, o ikizümreden
hangisinin, ma§arada ne kadar (yahut
hangi fikir u§runa) kaldrklannr daha iyi sa-
yaca§ r n r (yahut kavrayaca§rnr) bilelim.

13. Ey Muhammed! Onlann bagrndan
gegenleri gergek olarak Biz sana anlata-
hm: Onlar, Rabb'lerine (ortak kogmadan)
iman etmig geng yi§itler idi. Biz de onlarrn
hidäyetlerini arttr rmrgtlk.

14. Biz onlann kalplerini de metin krl-
mrgtrk. Nitekim onlar, (kendisine secde
etmelerini emreden zalim hükümdarlan-

renr sünesi
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nrn karsrstnda) durarak gunu demiglerdi:
"Bizim Rabb'imiz, gu göklerin ve bu yerin
Rabb'idir; biz Ondan bagkasrna da tann
diye asla yalvarmayaca§rz. Ant olsun ki
o takdirde tamamen gergek digi (sagma)
konugmug oluruz."

15. "igte gu bizim halkmrz, Allah'tan bag-
ka da tannlar edinmigler. Onlar, o tannlar
hakknda agrk bir delil getirseler ya! Artrk
Allah'a kargr yalan uydurandan (Ona or-
tak kogandan) daha zalim kim olabilir!"
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16. Onlar birbirlerine dediler ki: "De§il mi
ki, siz onlardan ve onlann Allah'tan bagka
taptrklanndan aynldrnz, hemen o ma§a-
raya sr§rnrn; Rabb'iniz rahmetinden size
yayacak ve bu dururnunuzdan sizin igin

bir faydah (hayr[) sonug hazrrlayacak!"

17. Bir de, gönirsün ki, (ma§aranrn a§zr
güneye baktr§r igin) güneg do§unca, ma-

§aralannrn sa§ tarafrna e§ik olarak vuru-
yor; batarken de ma§annrn soltaraflndan
(sol tarafrnr yalayarak) onlan terk ediyor-
du. Onlar ise, ma§aranrn genigge olan or-
tiasrnda idiler. (Böylece günegten etkilen-
miyorlardr ve ma§aranrn igi, güney esin-
tileriyle serin t<alryordu.) igte bu, Allah'tn
äyetledndendir. Allah kimi (akltnt ve hür
iradesini do§ru kullandt§r igin) hidäyet
edecek olursa, igte o, gergek hidäyete
erenin ta kendisidir; kimide (akltnt ve ira-
desini do§ru kullanmadr§t igin) sapknltk-
ta brrakacak olursa, afik sen, ona do§ru
yolu gösterecek bir veli ( yardtmct dost)
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asla bulamayacaksrn.

18. Bir de, onlar uykuda iken (gözleri aglk
uyuduklan, srk, srk saöa sola döndükleri
igin) sen onlan uyanrk sanrrdrn. Biz onlan
sa§ yana, sol yana gevirirdik (ki, yatmak-
tan dolayr bedenleri topraktan fazla etki-
lenmesin. Onlar yatiarken) Köpekleri de,
o ma§aranrn giriginde ön ayaklannt uza-
tarak yatryordu. E§er sen onlan görsen,
(onlarrn heybetinden) mutlaka geri dönüp
kagardrn ve herhalde onlardan (heybetle-
rinden) dolayr igin korkuyla dolardr.

19. igte böylece Biz onlarr uyandrrdrk ki,
(kendi durumlannr) birlcirlerine sorsunlar
(ve Allah'rn kudretine olan imanlan daha
da güglensin). iglerinden biri: "Ne kadar
e§legtiniz?" demigti. Onlar da: "Bir gün, ya
da günün bir krsmr..." dediler. Onlar (ya-
hut bazrlan) dediler ki: "Ne kadar e§legti-

§inizi Rabb'iniz daha iyi bilir. Haydin, siz
iginizden birinini gu paranrzla gehre gön-
derin de, hangisinin (esnafln) yiyecekleri
daha kalitelidir, ucuzdur, baksrn ve ondan
size yiyecek getirsin; bu arada da gok dik-
kat etsin ve sakrn sizin hakkrnlzda kimse-
ye bir gey sezdirmesin!"

20. "Qünkü güphesiz onlar sizi ele gegire-
cek olurlarsa, sizi tiaglayarak öldürecekler,
ya da kendi dinlerine döndürecekler ve o
takdirde siz ebediyen iflah olamayacaksr-
nrz."
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21.Ve igte böylece Biz, insanlanonlardan
haberdar ettik ki, Allah'rn vaadinin gergek-
ten hak oldu§unu ve (Tevhid inancrnrn
gere§i olan) kryametin kopaca§rnda (ye-
niden bedenidiriligte) hig güphe bulunma-
dr§rnr kesin olarak bilsinler. Hani o zaman
onlar, aralannda (kryametin yalnrz ruhla
mr, yoksa bedenle mi olaca§r konusunu,
yahut onlarrn, bagta öldükleri, ya da uzun
bir uykudan uyandrktan sonra öldükleri
konusunda veyahut onlann yanrnda bina-
lar yaprp orayr bir kasaba yapmak, onlarr
örtecek bir bina yapmak, ya da yanlarrnda
bir mescid yapmak konusunda) tartrgryor-
lardrda, bazlan dediler ki: "Onlann üzeri-
ne bir bina yaprn!" (Iartrgmalardan sonra
onlann durumunu Allah'a havale ederek
dediler ki: Yahut Allah, onlarrn durumunu
o zaman, ya da Peygambeerimiz devrin-
de tartrganlara cevap olarak buyurdu ki:)
Rabb'lerionlan en iyibilendir. Onlarrn du-
rumuna väkrf olanlar (sözü üstün gelen-
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ler) dediler ki: "Biz hig kugkusuz onlann
yanr baglanna bir mescid yapaca§r2."

22. (islam geldikten sonra Ashab-r Kehfin
sayrlan hakknda) Kimileri (Yahudi'ler,
ya da Necran Hrristiyan'lan'ndan Yakubi
olanlar) diyecekler ki: 'Onlar üg kigi idiler;
dördüncüleri de köpekleri idi." Kimileri
(Necran Hrristinlan'ndan Nasturi olanlar)
de diyecekler ki:'Onlar beg kigi idi; altrncr-
lan da köpekleri idi."Her iki grup da, bilin-
meyen hakkrnda tahmin yünitmektedir. Ki-
mileri de, (Müslüman'lar da, Peygamberin
onlara bildirmesiyle, yahut Kitap Ehlinden
bazlan da) diyecekler ki: "Onlar yedi kigi

idiler ve sekizincileri köpekleri idi." Ey Mu-
hammed! De ki: "Onlann saytstnl Rabb'im
en iyi bilendir. Onlarr ancak pek az insan
bilir." Artrk sen, Ashab-r Kehf hakknda
agrk olanr söylemekten (Ku/an'dakiled
okumal«tan) bagka bir tartrgmaya girme
ve onlar hakknda Kitap Ehlinden hig kim-
seden bilgiisteme!"

23. "Higbir ig igin sakrn: "Ben bunu mutla-
ka yann yapaca§rm" deme!"

24.'Ancak "ingaallah (Allah dilerse), ya-
paca§rm" de! (Bunu demeyi) unuttu§un
zaman da Rabb'ini an (ingaallah, de!
Yahut bunu demeyi unuttu§un zaman
Rabb'ini Tesbih ve isti§far ile an! Yahut
Rabb'inin bazr buyruklartnt terk etti§in
zaman Rabb'inin azabtnt an!) ve de ki:

"Rabb'imin, beni bundan (Ashab-t Kehf
ile ilgilibilgilerden) dahayakn bir hidäyete
(peygamberli§imi gosteren delillere) erdir-
mesiniumanm!"

25. Bir de, (Kitap Ehli dediler ki:) Onlar
ma§aralannda ($emsiTal«vime göre) 300
yrlve (l(ameriTalavime göre) buna ilave-
ten 9 ylkalmtglardtr.

26. Ey Muhammed! De ki: "Onlann ne
kadar kaldrklannl en iyi bilen Allah'ttr. §u
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göklerin ve bu yerin g2!i bilgisiOna mah-
sustur. Onun görmesi de, igitmesi de ne
kadar hayret vericidir! imsanlann Ondan
bagka velisi (koruyucusu) yoktur; Allah,
Kendi hükmüne higbir kimseyi ortak et-
mez."

27. Yine, Rabb'inin Kitabrndan sana ne
vahyedildiyse, sen onu oku!Onun kelime-
lerini de§igtirebilecek bir güg yoktur. Sen
Ondan ba.gka bir sr§rnak da asla bulama-
yacaksrn.

(25) Birgok Tefsir älimi, bunu, Kitap Ehlinin sözünü
nakletmek olarak de§il, gerge§i bildiren ilähi tesbit
olarak kabul ediyorlarsa da, bu, her geyden önce
tarihi gergeklere uymamakladrr. Qünkü onlara göre
de bu olay, Hz.isa, dünyada 33 sene yagdrktan
sonra, Hrristiyan[§rn yasak oldu§u ve Hrristiyan'la-
nn baskr ve zulüm gördü§ü dönemde olmugur.
Oysaki 313 ylnda Bom imparatorluöunda Hrristi-
yanhk serbest bir din ilan edilmig ve 325 yltnda da
iznik konsili toplanmrstr. Ve Hrristiyan'lann baskt
görmedi§i yrllarda Ashab-t Kehfin ma§arada gizli
yagamalannrn bir anlamr kalmaz.

igte bundan dolay bu konuda tercihe sayän olan,
lGtiade gibiTabiiälimlerinin gönigüdür ki, bu äyet,
Kitap Ehli'nin iddialannr nakletmektedir.

Zaten Abdullah bin Kesir kraetine göre, bu äyetin

bagrnda "IGalü" (dediler) kelimesi vardtr.

renpsünesi
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28.Ey Muhammed! Hem de, (mügriklerin:
"§u köleleri, yoksullan meclisinden kovar-
san, biz de meclisine geliriz" önerilerine
itibar etme ve) hognutlu§unu dileyerek sa-
bah a§am Rabb'lerine yalvaranlarla bir-
likte olmaya devam et ve dünya hayailnrn
süsünü isteyerek sakrn, gözlerini onlardan
gevirme; kalbini Bizi anmaktan (zikrimiz-
den) gafilbrraktr§lmlz, kötü azulanna uy-
mus ve igitagknhktan (azfimaktan) ibaret
olan kimselere sakln, boyun e§me!

29. Yine, de ki: "Hak, yalnrz Rabb'iniz-
dendir." (Yalnlz Rabb'inizden gelendir;
nefsani anzular degildir). O halde dileyen
arilk iman etsin; dileyen de artrk inkär et-
sin. Qünkü güphesiz Biz, zalimlere öyle bir
ateg hazrrladrk ki, onun (ategten olan) du-
varlarr (gitleri, gadrrlan, dumanlarr) kendi-
lerini gepegevre kugatiacaktlr. Onlar: "Su!"
diye feryat ettikge de, erimig baklr tortusu
gibi yüzleri haglayan bir su kendilerine ve-
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rilecek. O ne kötü bir igki ve ne kötü bir
mekän!

30. O kimseler ki, iman ettiler, hem de
(islam'a gore) faydah igler yaptrtar, (bilin-
sin ki,) Biz, (bu gibi) güzel ig yapan kimse-
nin mül«äfatrnr hig zayietmeyiz.

31. igte onlar igin altlarrndan trmaklar
akan Adn Cennetleri vardrr. Onlar orada
sedirler üzerine kurularak altrn bileziklerle
bezenecekler; ince dibadan da, kahn di-
badan da yegil elbiseler giyecekler. Bu ne
güzelmül«äfat, ne güzel mekän!

32. Ey Muhammed! Onlara (käfirlere ve
mü'minlere, biri l«äfir, di§eri de mü'min
olan) gu iki adamr örnek ver: Biz onlardan
birine (käfir olana) iki üzüm ba§r vermig;
ikisinide hurma a§aglanyla gevirmig; ikisi-
nin arasrnda bir de ekinlik vermigtik.

33. Bu iki ba§rn her ikisi de yemiglerinin
vermig; yemiglerinden higbir geyi eksik
brrakmamrgtr; iki ba§rn arasrndan bir de
rrmak ak[mrgtrk.

34. Bu adamrn bagkaca serveti de vardl.
lgte bu adam, arkadagryla kargrlkh konu-
gurken ona dedi ki: "Ben seruetge senden
daha zanginim ve adam (erkek evlat, agi-
ret) bakmrndan da senden daha güglü-
yüm."

renr sünssi
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35. Ve bu adam, (küfür ve gurur ile) kendi
nefsine zulmeden biri olarak, (arkadagyla
beraber) ba§rna girip göyle dedi: "Bunun
higbir zaman yok olaca§lnr sanmtyorum."

36. "Ben, kryametin (hig veya bedeni
olarak) kopaca§rnr da sanmryorum. Ant
olsun ki, e§er Rabb'ime döndünilecek
olsam bile, hig güphesiz orada bundan
daha hayrrt bir sonug bulaca§tm."

37. Arkadagr onunla karglhklt konuguken
kendisine dedi ki: "Sen, seniönce toprak-
tian, sonra meniden (menideki sperma-
dan) yaratmq olan, sonra seni bir adam
olarak düzenleyen Rabb'ini inl«är ml et-
tin?"

38.'Ancak bana gelince, benim Rabb'im
yegäne O Allah'ttrve ben, Rabb'ime higbir
geyiortak kogmam.'

39. "Hem de, sen ba§rna girdi§inde."Ma-
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gaallah! Kuwet, yalnrz Alläh'a mahsusu-
tu/' demeli de§i! miydin! E§er malca ve
evlatga beni kendinden a göniyorsan,
(gunu unutma:)

40. "Belki Rabb'im bana senin ba§rndan
daha iyisini verir; senin ba§rna da su
gökten yrldrnmlar gönderir de, o, kupkuru
kaypak birtopraktan ibaret kakr."

41. 'Yahut ba§rnrn suyu dibe gekilir de, bir
daha onu getirmek igin asla bir gare bula-
mayacaksrn."

42. Ye onun serveti (yok edici felaketle)
kugatrldr. Bunun üzerine ba§rna harcadrk-
lanndan ötürü ellerini ovuglurmaya bagla-
dr. Ba§rn dallan da yere goken gardaklan
üstüna gokmü$ü. Ve sahibi: 'Ah, kegke
ben Rabb'ime higbir ortiak kogmasaydrm!"
diyordu.

tl3. Kendisi igin Allah'tan.bagka yardtm
edebilecek higbir zümre de olmadr; kendi-
si de kendini kurtaramadr.

44. igte orada (bu gibi hallerde, krya-
met günü) yardrm, yegäne,Hakk (Iann)
olan Allah'a mahsustur; Onun mül«äfatt
yegäne hayrrt mü!€fat, hazrladt§r sonug
da, yegäne hayrfi sonu$ur.

,t5. Ey Muhammed! Onlara dünya haya-
trnrn gu örne§ini de anlat: Dünya hayatt
Bizim gu gökten indirdi§imiz bir su gibi-
dir ki, bu su ile, yeryüzünün bitkisi geligip

birbirine kangmrg; sonra bitkiler, nizgänn
savurdu§u ge@p haline gelmi$ir. Taten
Allah ezelden beri her geye muktedirdir.

renrsünesi
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tl6. Mal ve evlat, gu dünya hayatrnln sü-
südür; baki kalan il igler ise, Rabb'in ka-
ünda mül«äfat olarak da, umut olarak da
daha hayrhdrr.

47. O günü dügün ki, Biz, da§larr yerin-
den yürütece§iz; yeryüzünün de meyda-
na grktr§rnr (engebelerin kalkp her tiarafrn
göründü§ünü) göreceksin ve iglerinden
higbirini brrakmamacasrna insanlan mah-
gerde toplayaca§rz.

tl8. Ve onlar o gün srra, slra Rabb'lerinin
huzuruna grkanlacaklar. Ant olsun ki, sizi
ilk kez yarattr§rmrz gibi (grnlgrplak, malstz,
evlatsrz) mutlaka Bize geleceksiniz. Ha-
yr! (Siz öbür dünya hayatrnr inkär eden-
ler,) sizin (yeniden dirilmeniz) igin bir vakit
tayin etmeyece§imizi sanmrgtlnrz.

49. Ve o gün kitap (ameldefterleri) ortaya
konulacaktrr (hesap sorulacaktrr). igte o
zaman mücrimlerin (günahkärlann), onda
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yazrh olanlardan dolayr dehgete dügtük-
lerini gönirsün ve:'Vay halimize! Bu na-
srl kitapmrg ki, kügük, büyük higbir geyi
brrakmaksrzrn hepsini sayrp dökmüg!"
diyecekler ve onlar igledikleri geyleri kar-
grlannda hazrr bulacaklardrr. Zaten senin
Rabb'in hig kimseye zulmetmez.

50. Hani bir zaman Btz, meleklere:
"Adem'e secde edin!" demistik; iblis'ten
bagka hepsi hemen secde etmiglerdi. iblis
cinlerden idi; igte o, Rabb'inin emrinden
grkmrgtr. Halböyle iken siz, Benden bag-
ka da onu ve soyunu mu dost ediniyorsu-
nuz? Oysaki onlar sizin büyük dügmanr-
nrzdrr. Hem de, zalimler igin bu (Allah'a
itaat yerine iblis ve zürriyetine itaat), ne
kötü bir de§igimdir.

51. Ben ne gu gökleri ve bu yeri yaratrr-
ken, ne de kenditerini yaratrken iblis ile
zürriyetini orada bulundurmadrm (onlar
mevcut de§ildi). Zalen Ben, insanlan sap-
trranlan yardrmcr edinecek de§ildim.

52. Yine, o günü (kryamet gününü) dügün
ki, AIlah, (Kendisine ortak kogmug olan
käfirlere) buyuracak ki: "Haydin, Benim or-
taklanm olduklannr iddia etti§iniz nesnele-
ri ga§rnn, bakahm!" Bunun üzerine onlar
da, o nesneleriga§rracaklar; ancak onlar,
bunlara cevap vermeyecekler. Zalen Biz,
aralanna hepsinin, iginde heläk olacaklan
bir Cehennem vadisi (yahut dügmanhk)
koymuguzdur.

53. Ve mücrimler (günahkärlar), o ategi
görecekler de, oraya dügeceklerini kesin
olarak anlayacaklar; ondan higbir dönüg
yolunu da bulamayacaklardlr.

renrsüResi
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54. Bir de, Ant olsun ki, Biz, bu Kudan'da
insanlara her türlü ömekten tekrar, tekrar
vermigizdir. Yine insan, yaptt§t geylerden

en gok tartrgmaya dügkündür.

55. Kendilerine do§ru yolu gösterici (Pey-
gamber, Ku/an ) geldiöi zaman, gu ins-
nalan iman etmekten ve Rabb'lerinden
ba§rglanma dilemekten ahkoyan gey de,
sadece, eskilerin bagtna gelenlerin ken-
di baglanna da gelmesini, ya da azabn
(kryamet azabrnrn veya Bedir savagtnda
u§radrklan hezimetin) göz göre, göre ken-
dilerine gelmesini beklemeleridir.

56. Biz bütün Elgileri de, yalnrz müidele-
yiciler ve uyanctlar olarak göndeririz. §u
käfirler ise, hakkr bätrl ile günitmek igin u§-
ragrr, dururlar. Hem de onlar, äyetlerimizi
de, uyarrldrklarr geyi(azabt) de alay konu-

su yapmrglardtr.

57. Zalen Rabb'inin äyetleri kendisine

rexpsÜnesl @cüz:15
hatrrlatr[p da, onlardan yüz gevirenden

ve kendi elleriyle yapttklannt unutandan
daha zalim kim olabilir! Biz, (akrllannt ve
hür iradelerini do§ru kullanmadrklanndan
dolay) Ku/an'r anlamamalan igin kalp-
lerine (sanki) perdeler, kulaklanna da bir
gegit a§rrfik koymuguzdur. Sen onlarr
hidäyete ne kadar da ga§rracak olsan, ar-
trk onlar higbir zaman hidäyete eremeye-
ceklerdir.

58. Öafür (gok ba§qlayro) ve srntrstz rah-
met sahibi olan da, yalnrz senin Rabb'indir.
E§er senin Rabb'in, (Peygambere) yap-
ilklan (dügmanhk) yüzünden onlan (Ku-
reyg käfirlerini) hemen garpacak olsaydt,
azaplannr gargabuk verirdi. Hayrr! Onlar
igin belirlenmig bir zaman (kryamet, ya
da Bedir savasr günü) vardtr ki, o zaman
Allah'tian bagka bir sr§rnak bulamayacak-
lardrr.

59. igte o eski kasabalar da, zulmettikleri
zaman onlarr heläk etmistik; onlan heläk
etmek igin de bellibir zaman belirlemigtik.

60. Hani bir zaman da Musa, geng ada-
mrna (Yügä'ya) demigti ki: "O iki denizin
(Krzrldeniz ile Akdeniz'in) birlegti§i yere
vanncaya kadar durmadan gidece§im, ya
da (bu umudumu yitidnceye kadar) uzun
zaman yüniyece§im."

61. Nihäyet ikisi, o iki denizin birlegti§i
yere vardrklannda, (aztk olarak yanlann-
da tagrdrklan, ya da orada bulacaklan Yu-
nus) bahklarrnr (onun hareketlerini izleme-
yi) unutmuglardr. igte o baltk, denizde bir
kovu§a do§ru yolunu tutmugtu.

(60) Bu iki denizin hangi denizler olduklan konu-
sunda de§igik yorumlar yaptlmt$tr. Ancak Hz.

Musa'nrn hayatrna ve tarihi gergekler göz Önüne

ahndr§rnda, bu iki denizin, Kztldeniz ile Akdeniz ol-
duklarr anlagrlmaktadrr. Bu iki deniz, Firavun'lar dö-
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neminde aglmrg bir kanal ile birlegiyordu. Bu kanal,
Timsah Gölü ile, Nil nehrini Kzrldenize ba§lyordu.
Bu kanal M. S. 767 yhna kadar agk idi; ondan son-
ra kapanmqür.

Riväyet olunuyor ki, Hz.Musa, vahiy ile, Hz.Htzln,
kendisinden daha gok iEni srrtara väakrf oldu§un
ö§renince, onun gahsyla, yahut ruhaniyetiyle gö-
digmeyi Allah'tan (C.) dilemis ve Allah (C.) da,
onunla görügebilmesi igin biradres ve birtakrm iga-
retlervermigti.

Elbette ki, iäfri fuOret, Hz. Musa'nrn bulundu§u
yerde de onu Hz. Hzrr ile görügtürebilirdi. Ancak
bu da, Allah'rn(C.), yenido§um yaprp Hz. isa gibi
bünik bir peygamberi dünyaya getirmi§, bu yüzden
gok yorgun ve bitkin hakle bulunan ve aynca bunu
ailesine ve halkna nasl izah edece§ini dügünüp
duran Hz. Meryem'e: "Hurma a§acrnrn gövdesini
kendine do§ru silkele ki, üzerine taze, olgun hur-
ma dökülsün!" (Meryem: 25) buyurmasr kabilinden
olup kim olurca olsun, aradr§lnr elde etmek isteyen
kimsenin, gaba harcamak zorunda oldu§unu bildir-
mek ig{ndir.
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62. Nihäyet ikisi, denizlerin kavga§rnr ge-
gince, Musa, geng adamtna dediki:'Ö§le
yemeÖimizi getir bize! Ant olsun ki, bu
yolculu§umuzdan gergekten pek yorgun
dü9tük."

Gl. Geng adamr, Musa'ya dedi ki: 'Gör-
dün mü! Biz orada kayanrn dibinde isti-
rahata gekildi§imiz zaman var ya, igte o
srrada ben o bah§ln durumunu sana söy-
lemeyi gerg€kten unutmugum; onu söyle-
meyi ancak geytan bana unutturmugtur.
Ve o bahk, gagrlacak birgekilde o denizde
yolunu tutup gitmi$i."

O4. Musa dedi ki: "igte bizim aradr§rmrz o
idi." Bunun üzerine ikisi, geldikleri yoldan
gerisin geriye hemen döndüler.

65. igte orada kullarrmrzdan öyle birini
buldular ki, Biz ona katrmrzdan büyük bir
rahmet (peygamberlik, ya da veläyet) ve
kendisine taraftmlzdan özel bir ilim (gayb

KEHF SÜRES| 420
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ilmi) ö§retmigtik.

66. Musa ona dedi ki: "Sana ö§retilmig
olan o do§ru bilgiden bana ö§reünen üze-
re seninle beraber gelebilir miyim?"

67. O kul, Musa'ya dedi ki: "Do§rusu, sen
benimle beraber kalmaya asla sabrede-
meyeceksin."

68. "Sen, igyüzü sana bildirilmemig (gö-

rünürde aykrrr) bir geye nasll sabredebi-
lirsinl"

69. Musa dedi ki: "ingaallah, beni sabrrh

bulacaksrn; senin higbir emrine kargt gel-
meyece§im."

70. O kul dedi ki: "Öybyse e§er benimle
birlikte gelecek olursan, sakln, ben sana
bir konudan (gerge§inden) söz agmadtk-
ga arük higbir gey hakknda bana soru
sormayastn!"

71. Bunun üzerine ikisi yola koyuldular.
Sonra o gemiye bindikleri zaman o ku-
lumuz o gemiyi deldi. Musa, ona dedi ki:

"Sen, igindeki insanlan denizde bo§mak
igin mi gemiyi deldin? Hig kugkusuz sen
korkung bir ig yapttn!"

72. O kuldedi ki: "Ben sana:'Sen gergek-

ten benimle beraber kalmaya asla sabre-
demeyeceksin!' demedim mi?"

73. Musa dedi ki: "Unuttu§um geyden do-
layr beni sorumlu tutma ve igimde hemen
bana güglük gtkarma!"

74. Bunun üzerine yine yola koyuldular.
Nihäyet bir o§lan gocu§uyla kargrlagtrhr.
O kul, hemen o gocu§u öldürdü. Musa
dedi ki: "Bir can kaqtlt§t (ktsas) olmakst-
zrn, masum (günahstz) bir cana kydtn ha!

Ant olsun ki, sen gergekten pek kötü bir i9
yaptrn!"

Cüz: 15

(65) Cumhurun görügüne göre bu zat, Htzt/dtr (S.).

Onun ash adr Belya bin Melkan'dtr.

Di§er bir gönige göre ise bu zat ilyas'trr (S.)

Hz. Hrzrfrn hayatta olup olmadr§r konusunda gönig

aynlr§r vardrr: Bir görüge göre Hztr, hayattadtr. O,
Zül kameyn'in öncü kumandanr idi. Zülkameyt, o
karanhk bolgeye girince, onde giden Hztr, Hayat
Prnannr buldu ve inip hayat Suyundan igti ve onun-
la yrkandr. Zülkameyn ise, yolunu kaybedip ged

döndü.

Bazr islam älimlerine göre ilyas (S.) hayattadrr. Hr-

zlr ile ilyas, her sene Hacc mevsiminde bir araya
gelirler.

Di§er bir gönige göre ise, Hrzrr Oa, ityas da ölüdür.

Qünkü dväyet olunuyor ki, Peygambe/imiz (S.), bir
gece Yat$ namazrnr krldrrdtküan sonra göyle buyur-
du:

"Siz bu gecenizi biliyor musunuz? igte bu geceden

itibaren, 100 sen son]a, Su anda yeryüzünde yaga-
yanlardan hi@ir insan hayatta kalmayacaktr."

igte bu hadise göre, e§er o zaman Hrzrr ve ilyas
hayatta olsalar bile, ondan 100 sene sonra hayatta
kalmayacakt.

Riväyet olunuyor ki, Htzr Musadan (S.) aynltken
Musa ona: "Bana tavsiyede bulun!" dedi. Hztr da:

"Bagkalanna anlatmak igin ilim ö§renme; onunla
amd etmek igin ö§ren!'dedi.

KEHF SURESI
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75. O kuldediki: "Ben sanat'Sen gergek-
ten benimle beraber kalmaya asla sabre-
demeyeceksin' dememig miydim?"

76. Musa dedi ki: "E§er bundan sonra
sana bir sey sora@k olursam, artlk be-
nimle arkadaghk etme. Do§rusu, kendi
taraf rmdan kullanaca§rm mazeretlerin so-
nuna geldin."

77. Bunun üzerine yine yola koyuldular.
Sonunda bir kent (Anta§a) halknrn yanr-
na vanp onlardan yiyecek istediler. O kent
halk ise, onlan konuklamal<tan kagrndr-
lar. Bu arada orada yrkrlmak üzere olan
bir duvar gördüler. O kul, o duvan hemen
do§rultuverdi. Musa dedi ki: "isteseydin
mutlaka bu igine karglhk bir ücret ahrdtn."

78. O kuldemigtiki: "igte bu, benimle se-
nin aynlmamrzrn vaktidir (yahut sebebi-
dir). $imdi ben sana, sabredemedisin bu
iglerin igyüzünü haber verece§im:

79."O gemivarya, igteo, denizde (gegim-
leri igin) gahgan bir takm yoksul kimsele-
rindi; igte ben o gemiyi kusurlu yapmak
istedim; nitekim (zira) onlann ilerisinde,
her sa§lam gemiyi gaspeden bir zoba
hükümdarvardr."

80. "O§lana da gelince, igte onun ana-ba-
basr mü'min kimselerdi. igte (ana-babasl-
nrn ona olan agrn sevgilerinden dolay) bu
gocu§un onlan zoraki azgrnh§a ve küfre
sevketmesinden korktuk."

81. "Bunun igin istedik ki, Rabb'leri onun
yerine kendilerine ondan daha temiz ve
daha merhametlisini versin."

82. "O duvara da gelince, igte o, o gehir-
de yagayan iki öksüz o§lanlndl. O duvann
altrnda da o o§lanlara ait bir hazine vardr.
Onlann babalarr da iyi bir kimse idi. Bunun
igin Rabb'in istedi ki, bu öksüz o§lanlar
erginli§e erigsinler de, hazinelerini grkar-
srnlar. Bu, Rabb'inden onlara bir rahmettir.
Talen ben bunu kendili§imden yapmadrm.
igte sabredemedi§in iglerin igyüzü budur."

83. Ey Muhammed! Sana Zülkarneny
hakknda da soru sorarlar; de ki: "Ondan
size haberverece§im:"

(83) Peygambeiimizi (S.) imtihan igin Zülkameyn
hakknda ona soru soranlar Yahudi'ler idi. Yahut
Yahudi'lerin telkiniyle Kureyg käfirleri idi.

Bu Zülkameyn'in kimli§i hakkrnda gegiüi gönigter
vardrr: Bir gönige göre bu Zülkameyn, hükümdar-
h§r dünyanrn do§usuna ve batrsrna kadar uzanmq
olan, insanlan hak flevhid) dine davet eden veli, ya
da peygamberolan bireskiYemen hükümdan idi.

iskender'in kafasnrn iki tarafrnda iki grklntr oldu§u,
ya da yi§itlik simgesi olarak tiacrnda iki boynuz bu-
lundu§u, ya da hükümdart§r do§uyu da, batryr da
kapsadr§r igin ona Zülkarbeyn (iki boynuztu) denil-
mistir.

Bir riväyete göre Zülkameyn, ibratrim Peygamberin
(S.) telkinlyle iman etmig ve ibrahim ve ismail (S.)
ile beraber l(ä'be'yi tavaf etmigir.
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84. Biz onu gergekten yeryüzünde imkän
sahibi krldrk ve ona yapmak istedi§i her gey

igin (ilim, kudret ve vasfta olarak) bir sebep
verdik.

85. Derken o, (batlya varmak isteyince, ona
dogru) biryoltuttu.

86. Nihäyeto, günegin (denizde) battt§tyere
vannca, onu kara balgrkh bir su kayna§tnda
batryor gibi buldu. Ve orada bir toplum buldu.

Biz dedik ki: "Ey Zülkameyn! Onlara (iman

etmedikleri takdirde) ya azap edeceksin (öl-

düreceksin), ya da (ö§üt vermeye devam
edip) iyilik etmekyolunu segeceKin." (Yahut

onlan ya öldüreceksin, ya da esir alacakstn.)

87. Zülkameyn göyle dedi:'Zulmeden (gilk

kogan) var ya, iste onu cezalandtraca§tz;
sonra o, Rabb'ine döndürülecek; O da, ona
gönilmemig bn aap ile azap edecektir."

88. "flevhid imanr ile) iman edip de (Ievhid
dinine göre) iyi igler yapana gelince, igte en
güzel mükäfat da onundur. Hem de, buyru-

Cüz: 16

§umuzdan kolay olant kendisine söyleyece-

§iz-"

89. Sonra Zülkameyn,(do§uya varmak iste-
yince, ona do§ru) bir yol tuttu.

90. Nihäyet o, günegin ilk do§du§u yere
(insanlarla meskün olan do§udaki en uzak
bölgeye) ulagtnca, günegi, öyle bir toplum
üzerine do§ar buldu ki, onlar igin günege

kargr higbir örtü krlmamr$rk. (insanlar grplak
yagryorlardr. Yahut evleri yoktu. Yahut top-
rak altrndaki inlerde yagtyodardt.)

91. igte Zülkameyn boyle idi. (Yahut batrda

buldu§u toplumlara uyguladtklartnt bunlara
da uyguladr.) Biz, onunla ilgili di§er bütün
hususlan da ilmimizle kugatmtgzdtr.

92. Sonra (dogu ile batt arasnda, kuzeye
do§ru sefer yapmak isteyince de,) bagka bir
yoltuttu.

98. Nihäyet o (aralannda set yaprlacak olan)
iki da§ arastna vardt§lnda orada öyle bir top-
lum buldu ki, (dilleri gok garip, anlaytqlan kt
oldu§u igin) neredeyse higbir sözü anlamt-
yorlardr.

9[. Onlar dediler ki: "Ey Zülkarneyn! Bu top'
raklarda Ye'cüc ve Me'cüc, gergekten boz-
gunculukyapryorlar. Onun igin sana birvergi
vermek kaqrh§rnda bizimle onlar arastnda
bir set yapar mtstn?"

95. Zülkarneyn dedi ki: "Rabb'imin bana
verdi§i im-l«änlar, sizin verece§inizden daha
hayrrfi drr. Onun igin siz bana i9 gücünüzle
yardrm edin; ben sizinle onlar arastnda agtl-

maz büyük bir set yaPaytm."

96. "Haydin, bana demir kütleleri getim!"
Nihäyet iki da§rnr arasrnr (vadiyi da§lann
tepeleriyle) aynr seviyeye getirince:'t{aydin,
ategi könikleyin!" dedi. Sonunda demirleri
kor haline getirince: "Bana erimig bakr geti-

rin; üstüne dökeyim!" dedi.

97. Bundan sonraYe'cücve Me'cüc, bu muh-

kem Seddi ne agabildiler; ne de delebildiler.

xenrsünesi
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98. Zülkameyn öedi ki: "Bu (büyük set,
bunu yapabilmem), Rabb'imin (kullarr igin)
büyük bir rahmettir. Nihäyet Rabb'imin va-
adi (Ye'cüc ve Me'cüc Alkrgr, ya da krya-
met) gelince, O, bunu yerle bir edecektir.
Rabb'imin vaadi:ise haktlr."

99. Ve kryamet günü Biz, insanlarr birbiri
iginde dalgalanlr,bir halde brrakacasrz. O
gün Süda da üfünilecektir. Böylece onlan
akrl almaz bir gekilde bir araya toplayaca§rz.

1ü1. Biz o gün l«äfirlere Cehennemide bü-
tün korkunglu§uyla agr kga gösterecesiz.

101. O l«äfirler ki, kalp gözleri Bizim
äyetlerimizden (sanki) perde iginde idi ve
(okunan äyetleri) dinlemeye tahammül
edemiyorlardr.

102. Yoksa küfre saplanmlg olanlar, Ben-
den bagka da kullanmr (melekleri, Mesih'i,
Uzey/i) faydal dostlar (koruyucutar) edi-
neceklerini mi (yahut onlan dost edinmek-

le kurtulacaklannr mr) sandrlar? §üphesiz
Biz, Cehennemi kälirlere konak olarak ha-
zrrlamrgrzdrr.

103. Ey Muhammed! De ki:"igledikleri ba-
kmrndan en gok zarar edenleri size bildi-
relim mi?"

104. "Onlar o kimselerdir ki, kendileri ger-
gekten iyi igler yapilklannr sandlklarr halde

9u dünya hayatrndaki gabalan (ibadetleri)
boga gitmigtir."

105. igte onlar o kimselerdir ki, Rabb'lerinin
äyetlerini ve Ona kavugmayr inkär etmig-
lerdir de, bu yüzden amelleri (ibadetleri)
boga gitmigtir. Bundan (amelleri boga gitti-

§inden) dolayr kryamet günü Biz onlar igin
bir terazi kurmayaca§rz.

106. inkär ettiklerinden, äyetlerimi ve Elgi-
lerimi alaya aldrklarrndan dolayr igte onla-
nn cezasrCehennemdir.

107. §üphesiz o kimseler ki, (Ievhid inan-
cryla) iman ettiler ve (lslam'a göre) iyi igler
yaptrlar, Firdevs Cennetleri onlann konak-
lan olacaktrr.

108. Onlar orada sonsuz olarak kalacak-
lardrr; onlar oradan ayrrlmayr hig istemeye-
ceklerdir.

109. Ey Muhammed! De ki: "Rabb'inin söz-
leriniyazmak igin bütün denizler mürekkep
olsa ve bir o kadarrnr daha ilave getirsek
bile, Rabb'inin sözlerinin yazrlmasr bitme-
den önce o mürekkep denizler tükenecek-
tir."

110. De ki: Ben ancak sizin gibi bir
Ademo§luyum; bana: "Sizin Tanrinv, bir
tek Tanndr/' diye vahyolunuyor.(Sizden
farkm,.bana Tevhid dini igin vahiy gelme-
sidir). Öyleyse herkim, Rabb'ine t<ävugma-
yr umuyorsa, hemen (lslam'a göre) iyi igler
yapsrn ve Rabb'ine tapaken higbir ortak
kogmasrn!

424
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MERYEM sünesi: tg
Meryem süresi, 98 äyettir; Mekke'de zl4. Süre ola-
rak näzil olmugur. Bu sürede Hz. Meryem ve onun
Hz. lsa'y dünyaya getirmesi anlaüldr§r igin ona bu
isim verilmigtir.

aisilt i r-LAH i n nlx uAr.r i n naxinrt

1. Käf. Hä. Yä. Ayn. Saad.

2. Bu äyetler, senin Rabb'inin, kulu
Zekeiyy a' y a olan rahmetinin an r lmasrd r r.

3. Hani bir zaman Zekenyya, Rabb'ine
gizli bir sesle niyazda bulunmu$u.

4. O demigti ki: "Ey Rabb'im! Gergekten
benim kemiklerim zayfiladr; sagtm da
bembeyaz oldu. Ve ey Rabb'im! Sana
olan niyazrmda ben hig bedbaht olmadtm
(hep niyazrmr kabul ettin)."

5. "Hem de, ben do§rusu, benden sonra
yerime gegecek olan yaknlanmdan (am-

naenvenasÜnesi 
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cao§ullanmrn dindarft§rndan) endige edi-
yorum. Kanm da krsrrdrr. Arük Sen Kendi
l<atrndan (kudretinle) bana bir veli (pey-
gamberlik mirasrmr gözeten o§ul) ba§rgla!"

6. "Ki, o, bana (peygamberlik mirasrnda)
väris olsun; Yakup hanedanrna da väris
olasun! Hem de, ey Rabb'im!Onu hognut
oldu§un birik!!"

7. (Allah, melek vasftasryla buyurdu ki: )
" Ey Zekeriyyal Gergekten Biz sana bir
erkek gocuk müjdeliyoruz; adr Yahya'drr;
daha önce hig kimseyi ona adag (yahut
ga§nsryla dini ihya eden veyahut krsrr ka-
drndan do§an bir benzeri) klmadrk."

8. Zekeriyya dedi ki: "Ey Rabb'im! [(anm
bir krsrr, ben de ihtiyarfi§rn son a$amasrna
varmrs iken, benim nasrlbiro§lum olabilir?"

9. Allah (melek vasrtasryla) buyurdu ki:
"Evet, durum boyledir. (Bununla beraber)
Rabb'in buyurur ki; o, Bana göre gok ko-
laydrr. Nitekim bundan önce sen higbir
gey de§il iken, Ben seniyaratilm."

10. Zekeriyya dedi ki: "Rabb'im, (Eocu-

§um olaca§rna dair) bana bir igaret ver!"
Allah buyurdu ki: "Senin igin igaret gudur:
Sen sapasa§lam oldu§un halde üg gün ve
üg gece insanlarla konugamayacaksrn."

11. Bunun üzerine Zekenyya, o Mabed-
den (Yahut Mabeddeki odasrndan) hal-
knrn kargrsrna grkarak onlara: "Sabah
akgam Allah'r tesbih edin (namaz khn;
Rabb'inizitenzih edin)!" diye igaret etti (ya-
hut yere yazdt).

(10) Hz. Zekerilrya'nrn bu dile§i, müjdeden uzun bir
zaman gegmig olmasrndan sonra olmaldrr. Qünkü
onun duasr,. Hz. Meryem'in gocuklu§unda olmu$u.
Nitekim Al-i lmran: 38. äyetinden de anlagtlmaktadtr.

Hz. Yahya, Hz. isa'dan altr ay veya 3 sene büyük idi.

Hz. Meryem, 10 yagrnda veya 13 yasrnda Hz. isa'yr
do§urmugur.
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12. "Ey Yahya! $u Kitabl (Tevrat'r) srkr tut!"
(dedik) ve henüz gocuk iken ona hikmet

fievrat bilgisini) verdik.

13. Yine, katrmrzdan onu (insanlara) rah-
met olarak (ebeveynine ve insanlara kargr
onun kalbine gefkaQ ve ona günahlarrndan
annmayt (yahut onu ebeveynine bir sada-
ka olarak) verdik. Hem de, o, (aykrnlklar-
dan) pek saknan biri idi.

14. Yine, o, ana-babasrna gok iyi davranan
bir kimse idi; o, dik kafah bir zorba hig de§ildi.

15. Do§du§u gün de, ölece§i gün de ve
tekrar diri olarak kabirden kaldrnlaca§r gün
de ona selam olsun!

16. Ey Muhammed! Bu Kitapta (Ku/an'da)
Meryem'i de an. Hani bir zaman o, ailesin-
den aynhp do§u yönünde (Beytülmakdis'in,
yahut evinin do§usunda) biryere gekilmigti.

17. Sonra Meryem, (baglnr yrkamak, ädet
halinden ykanmak igin) onlardan yana bir

perde gekmigti. Deken, Biz ona Ruhumu-
zu (Cebräil'i) gönderdik de, o da ona pek
düzgün (kusursuz, yakrgrkfi) bir insan gek-
linde göründü.

18. Meryem ona dedi ki: 'Gergekten ben
senden, Rahmän'a (dünyada rahmeti sr-
nrrsrz olan Allah'a) sr§rnrnm. E§er sen
(Allah'tan) korkuyorsan (bana dokunma)!"

19. Cebräil dedi ki: "Ben, ancak senin
Rabb'inin elgisiyim; sana tertemiz bir o§lan
(müjdesini) vermem (ona sebep olmam)
igin gönderildim."

20. Meryem dediki:"Benim biro§lum nasrl
olabilir ki, bana bir insan eli de§memigtir;
ben iffetsiz de de§ilim."

21. Cebräil dedi ki: "Durum böyledir. (Bu-
nunla beraber) Rabb'in buyurdu ki: 'Bu ig
benim igin pek kolaydrr. Hem de, bunu,
insanlara bir ibret ve Bizden bir rahmet
klalrm diye yapaca§rz. Zalen bu (ezelde)
karara ba§lanmrg bir ig idi."

22. Böylece (Cebräil, Hz. Meryem'in fistia-
nrnrn yakasrna, yahut Hz. Meryem'in a§zr-
na üflemekle) Meryem ona hamile kaldr.
Sonra (do§um yaklagrnca) karnrndaki ile
birlikte uzak bir yere gekildi.

23. Derken, do§um sancrs!, (saklanrp da-
yanmak igin) onu, o hurma a§acrnrn göv-
desine sevketti. Meryem dedi ki: "Kegke
bundan önce ölseydim de, büsbütün unu-
tulmug olaydrm!"

24. igte o zaman aga§rsrndan bir ses
(Cebräil), ona goyle seslendi:'§akn, kay-
grlanma! Rabb'in senin (ayaklannrn) al-
trndan bir rrmak akrtmrgtrr (bu insanlann
efendisini hayrrve bereket olarak dünyaya
getirmigtir)."

2q. "O hurma a§acrnrn gövdesini kendine
do§ru silkele ki, üzerine taze olgun hurma
dökülsün!"
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26. 'Artrk (bu hurmadan) ye, (bu akarsu-
dan) ig! Gözün de aydtn olsun! E§er gu an-
dan itibaren sen insanlardan birinigörecek
olursan, hemen ona de ki: "Ben, Rahmän'a
(dünyada rahmeti srnrrsrz olan Allah'a) orug
(dünya kelamr da konugulmayan orug, ya-
hut süküt orucu) adadtm; onun igin bugün
higbir insanla konugmayaca§rm.'

27. Nihäyet Meryem, bebe§ini kuca§tnda
tagryarak kavmine getirdi. Kavmi, dediler
ki: "Ey Meryem! Ant olsun ki, sen gergekten
tuhaf bir ig yapmrgstn."

28. "Ey Härun'un kzkardegi! (faziletinden
dolay, halk tarafrndan Härun Peygambe-
dn, Härun velinin krzkardegi diye vastflan-
drnlan krz!) baban kötü bir adam deÖildi;

annen de iffetsiz de§ildi."

29. Bunun üzerine Meryem, bebe§i igaret
etti. (Bebe§e sorun, demek istedi.) Onlar:
"Biz, begikteki bir gocukla nasrl konugabili-
riz?" dediler.

30. Qocuk dedi ki: "§üphesiz ben Allah'rn
kuluyum; O, bana Kitap verdive beni pey-
gamberyaptr."

31. "Hem de, nerede olursam olayrm, O,
beni mübarek (kutlu) krldr ve sa§ kaldrkga
bana namazr ve zel«ätr emretti."

32. "Hem de, beni anneme saygrh krldr ve
beni bedbaht birzorba klmadr."

33. "Do§du§um gün de, ölece§im gün de
ve diri olarak mezanmdan kaldrnlaca§rm
gün de bana selam olsun!"

34. i$e hakkrnda güphe etmekte oldukla-
rr Meryem o§lu isa, hak söz olarak (yahut
HakKrn, "Ol!" sözüyle yaraillmrg bir insan
olarak) budur.

&5. Allah'rn bir gocuk edinmesi, hig olacak
gey de§ildir. O, bundan münezzehtir. O, bir
geye hükmetmek istedi§i zaman, derhal
ona yalnrz'Ol!" der; o da hemen oluvirir.

36. (O gocuk / isa, gunu da söyledi:) "Kug-
kusuz Allah, .benim de Rabb'im, sizin. de
Rabb'inizdir. Oyleyse yalntz Ona taptn. lgte
dosdo§ru yolbudur."

37. Sonra frrkalar (Yahudi'ler ile
H r ristiyan'lar, yahut H tristiyan f trkalan) ken-
di aralannda (lsa hakknda) anlagmazlt§a
dügtüler. Artrk o pek büyük günün gahitli-

§inden (o günün, zamanrnda ve yerinde
bulunmaktan) vay käfirlerin haline!

38. Onlar, Bize geleceklerigün ne iyiduya-
caklar ve ne iyi görecekler! Ancak zalimler
bugün apagrk bir sapknhk igindedirler.

(37) Yahudi'ler ile Hrristiyan'lar, meselenin özünde
anlagmazl§a dügmüglerdi. Yahut Hrristiyan f trkalar,

Hz. isa hakkrnda anlagmazl§a dügtüler: Nasturfler,
Hz. isa'nrn Allah'rn (C.) oglu oldu§unu soylediler.
Yakubfler, onun Allah'rn kendisi oldu§unu, yere in-

di§ini, sonra yine göklere yükseldi§ini soylediler. AF

lah (C.) bunhrdan münezzehtir. Melkäniler ise, Hz.

isa nrn Allah'rn (C.) kulu ve elqisi oldu§unu soylediler.
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39. Ey Muhammed! Yine Sen onlan, (kr-
yamet günü) hesap igi bitirildi§inde (ve
herkes Cennet ve Cehennemdeki yerine
konuldu§unda) o büyük pigmanlrk günüyle
uyar. Oysaki onlar büyük bir gaflet iginde-
dirler ve hälä inanmryorlar.

tO. §üphesiz bu yeryüzüne ve üzerindeki-
lere yalnrz Biz, evet Biz väris olaca§rz ve
onlar yalnrz Bize döndürüleceklerdir.

!1.Ey Muhammed! Bu Kitap'ta (Ku/an'da)
lbrahim'i de an! Qünkü o, dosdo§ru bir
peygamber idi.

42.Hani bir zaman o, babasrna demigti ki:
"Babacr§rm, igitmez, görmez; sana higbir
fayda sa§layamaz olan seye ne diye ta-
paßrn?"

4il. "Babao§rm, gergekten sana erigme-
yen bir ilim bana erigmigtir. Onun igin sen
bana uy; senidümdüz biryola ileteyim!"

MERYEMSÜnES| 

- 

428

M. "Babacr§rm, sakrn, geytana (uyarak
Allah'tan bagkasrna) tapma! Qünkü ger-
gekten seytan, Rahmän'a (dünyada rah-
meti genel olan Allah'a) karg bag kaldrr-
mtgttr."

45. "Babacr§rm, ben, Rahmän (dünyada
hekese rahmet eden Allah) tarafrndan
sana bir azap dokunup da, geytanrn arka-
dagr olmandan endige ediyorum."

46. ibrahim'in babasl dedi ki: "Ey ibrahim!
Sen benim tiannlanmdan yüz mü geviriyor-
sun? E§er bu tutumuna son vermeyecek
olursan, ant olsun ki, seni hig kugkusuz
(dilimle, yahut tagla) taglayaca§rm. Bir de,
uzun bir zp;man bendan uzakdur!"

47. ibrahim dedi ki: "Selamün aleyk (sana
selam olsun) lSenin igin Rabb'imden ma§-
firet (ba§rglanma) dileyece§im. Qünkü O,
gergekten bana gok lütufkärdrr."

48. "Ben de, sizden de, Allah'tian ba§-
ka da tapilklannrzdan da uzaklagryorum
ve Rabb'ime yalvanyorm. Umulur ki,
Rabb'ime yalvarmakla bedbaht olmayaca-

§rm (Rabb'im bunu boga grkarmayacakt r)."

49. ibrahim, onlardan ve onlafln, Allah'tan
bagl«a da taptrklanndan aynldrktan (ve Kut-
salTopraklara yerlegtikten ) sonra Biz ona
ishak r ve (onun o§lu) Yakub'u ba§rgladrk
ve hepsini peygamber krldrk.

50. Onlara bol rahmetimizden de ba§rgla-
drk ve kendilerine hakh yüce bir saygryla
anrlmayr sa§ladrk.

51. Ey Muhammed! Bu Kitapta (Ku/an'da)
Musa'y da an! Qünkü o, gergekten ihläs

ffevhid) sahibi idi ve resül bir peygamber idi.

(51) Kendisine bir Kitap ve seriat indirilmeyip kendi-
sinden önceki bir peygamberin geraitini (dinikanun-
lannr) tebli§ ve tatbik eünekle emrolunan peygam-
bere 'Nebiyy''denir; kendisine özel bir Kitap ve geriat
indidlmig olan peygambere de "Resü|" denir.
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52. Hem de, (o, Medyen'den Mst/a gelir-

ken) Biz, ona Tü/un sa§ yanrndan seslen-
dikve onu gok münacatgr olarak Kendimi-
ze yaklagtrrdrk (kelamtmzr ona igittirdik).

53. Bir de, rahmetim2den olmak üzere
kardegi Härun'u da peygamber olarak
ona ba§rgladrk.

54. Ey Muhammed! Bu Kitapta (Ku/an'da)
ismail'ide an! Qünkü o, gergekten sözünü
tutian bir kimse idive resül bir peygamber
idi.

55. Hem de, o, ailesine (kavmine, ümme-
tine Tevhid imantndan sonra öncelikle)
namaa ve zel«ätr emrederdi; Rabb'i katln-
da da hognutlu§a ermigti.

56. Ey Muhammed! Bu Kitapta (Kufan'da)
idrisi'de an! Qünkü o, gergekten dosdo§ru
idi; bir peygamber idi.

57. Hem de, Biz, onu pek yüksek bir ma-

kama yükselttik.

58. igte onlar, Allah'rn, kendilerine büyük
nimetler bahgetti§i peygamberlerden,
Adem'in ve Nüh ile beraber (gemide) ta-
grdr§rmrz kimselerin zürriyetinden ve ib-
rahim ile israil'in (Yakub'un) soyundan
hidäyet nasip etti§imiz ve (peygamber-
likle, üstün faziletle) segkin kldr§rmz kim-
selerdendir. Onlara Rahmän'rn (dünyada
rahmeti genel olan Allah'rn) äyetleri okun-
du§unda onlar a§layarak, secde ederek
yere kapanrrlardr.

59. Sonra onlann ardrndan öyle nesiller
geldi ki, onlar namazr brraktrlar; nefisle-
rinin kötü azulanna uydular. igte bunlar,
Öayy (Cehennemin Öayy deresini, yahut
sapkrnhklannrn, azgrnlrklanntn cezastnt)
bulacaklardrr.

60. Ancak tövbe eden, (girksiz imanla)
iman eden ve (islam'a göre) iyi igleryapan
böyle deöil; igte bunlar, Cennete girecek-
ler ve en kügük bir hakszlt§a u§ratrlma-
yacaklardrr.

61. Onlann girecekleri Cennetler,
Rahmän'rn (Allah'rn), kullanna gryaben
(görmedikleri halde, yahut gaybe olan
imanlarrndan dolayr) vaatetti§i Adn Cen-
netleridir. Qünkü Allah'rn vaadi mutlaka
yerine gelecektir (getirilecektir. Yahut va-
atedilen Cennete, Cennet ehli mutlaka
varacaktrr.)

62. Onlar bu Cennetlerde higbir uygunsuz
söz igitmeyecekler; igitecekleri söz yalnlz,
(meleklerin, onlara verecekleri, yahut on-
lann birbirlerine verecekleri) selamdtr. On-
lann orada sabah aksam (devamh) rzkla-
n da vardrr.

63. Kullanmlzdan talorä sahibi olanlan
väris krhca§rmrz (edindirece§imiz) Cen-
net igte budur.
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64. (Cebräil, Muhammed'e dedi ki:) Biz,
Rabb'inin. buyru§u olmadrkga peyderpey
inmeyiz. Onümüzde, arkamrzda ve bunlar
arasrnda ne varsa, hepsi yalnlz Allah'ln-
drr. Rabb'in seni unutmug da de§ildir.

(§al Hz. ismail'in sözüne sädrk olarak zikredilmesi,
bu vasfryla gok ghret buldu§u igindir. Hz. ismail'in:
"Babacr§rm, emrolundu§un seyi yap. ingaallah,
beni sabredenlerden bulacaksrn."(SafHt 1 02) soz-
leriyle babasrna vedi§i söze ba§lr kalmas, buna
kanrt olarak yeterlidir.

(56) Hz. iOris, ttz. §f in torunu ve Hz. Nüh'un ba-
basrnrn dedesidir. Riväyet olunuyor ki, Allah (C.),
Hz. ldris'e 30 Sahife indirmistir. Yine riväyet olu-
nuyor ki, ilk önce kalem ile yaz yazrrn ve yldzlar
ilmi ve hesap ilmi ile u§ragan da odur. Yine riväyet
olunuyor ki, Hz.idristen önce insanlar, giysi olarak
hayran postlannr giyerlerdi; kendisi elbise dikmeyi
icad etmigtir.

(64) Riväyet olunuyor ki, Peygamber'imize (S.)
Ashab-r Kehf, Zülkameyn ve rüh sorulunca, nasll
cevap verece§ini bilemedi ve bu konularda ken-
disine vahiy inece§ini umuyordu; ancak vahiy 15
gün veya ztO gün gecikti ve bundan dolay Pey-
gambeiimiz gok zor durumda kaldl. Mügrikler:
"Muhammed'in Rabb'i onu hraki'demeye bagla-
drlar. Sonra inen vahiy, anllan konularr bildirdi. igte
bu gnda bu äyet de näzil oldu.
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65. O, §u göklerin, bu yerin ve ikisinin ara-
s-rnda ne varsa hepsinin yegäne Rabb'idir.
Oyleyse yalntz Ona tap ve ibadetinde sa-
brr[ ol! Sen (mügriklerin tannlan iginde)
Allah'a bir adag bilir misin?

66. O (ölümden sonr_a bedenidiriligi inkär
eden) insan, der ki: "ÖHrigrim zaman ger-
gekten sonra diri olarak (mezanmdan) gr-
kanlacak mryrm?"

67. O insan dügünmüyor mu ki, o daha
önce higbir varhk de§il iken, kendisini yok-
tan var eden kugkusuzBiziz.

68. Ey Muhammed! igte senin Rabb'ine
ant olsun ki, Biz onlan geytanlarryla birlik-
te hig kugkusuz mahgerde toplayaca§rz;
sonra onlarr diz üstü gokmüg vaziyette
Cehennemin dolaylnda hig güphesiz ha-
zrlulaa§z.

69. Sonra her bir güruhtan Rahmän'a
(Allah'a) kargr en gok azgrn olanlarr hig

MERYEM SÜRES|
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güphesiz gekip ayrracaörz.

70. Sonra Cehenneme aillmaya kimlerin
daha gok müstahak olduklannr elbette Biz
daha iyi biliriz. (Onun igin önce onlardan
baglayaca§rz.)

71. Siz insanlardan Cehennemin yanrna
varmayan (üstündeki Srrat köprüsünden
gegmeyen) hig kimse yoktur. Bu, senin
Rabb'inin kesinlegmig olan bir hükmüdür.

72. Sonra Biz, takvä sahiplerinilinniUuy-
ruklara muhalefetten saknanlan) kurta-
raca§z; zalimleri ise, orada diz gökmüg
olarak brrakaca§rz.

73. Ayetterimiz onlara (mü'minlere ve
käfirlere) gäyet agrk (sözleri ve manalan
gäyet agrk, i'dzlan gäyet agrk, peygam-
berin izahlanyla gäyet agrk) olarak okun-
du§u zaman da, küfre saplanmrg olanlar,
iman etmig olanlara derler ki: "ikifrrkadan
(gruptan) hangimizin mevki ve makamr
daha üstün, meclisi (toplulu§u) daha gü-
zeldir?"

74. Biz, onlardan önce de nice nesiller
heläk ettik ki, mal, esya ve göninüg bakr-
mrndan onlardan daha güzelidiler.

75. Ey Muhammed! De ki: "Her kim, sap-
knhl<ta kalacak olursa, Rahmän (Allah)
ona mühlet verdikge versin, sonunda ken-
dilerine vaatedilen geyi- ki, ya (dünyadaki)
azaptrr (öldürülmek, esir ahnmak), ya da
kryamettir (onun azabrd r r)-gördüklerinde,
igte o zaman mevki, makam bakrmrndan
daha kötü ve asker (avene) bakmrndan
daha zayf olanrn kim oldu§unu bilecek-
lerdir.

76. Allah (aklnr ve iradesini do§ru kulla-
narak) hidäyete erenlerin hidäyetini de
arttrnr. Baki kalan iyi igler ise, Rabb'in ka-
trnda mükäfatga da yeydir; sonu bakmtn-
dan da yeydir.
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V. Ey Muhammed! lge o äyetlerimizi inkär
eden ve: (kendisinden alaca§rnr isteyen
mü'min zata: Sizin dedi§iniz gibi e§er ölüm-
den sonra bedenidiriliq varca,)'Ant olsun ki,
hig kugkusuz (o zaman) bana mal ve evlat
verileceK'(Ben de sana olan borcrmr o za-
man ödeyece§im) diyen kimseyigördün mü?

78. O (bunu söyleyen l«äfir), gaby (bilin-
meyeni) mr bilmi§; yoksa Rahmän'dan
(Allah'tan) bir söz mü almrg?

79. Hayr böyle de§il. Onun ne dedi§ini Biz
yazaca§z ve onun azabrnr uzattrkga uza-
taca§rz.

80. Onun söyledi§ine (mal ve evlada) de
Biz väris olaca§rz; kendisi Bize yapayalntz
olarak gelecektir.

81. Hem de, onlar, kendileri igin izzet (kuv-
vet vasrtasr, gefaatgi) olsunlar diye Allah'tan
bagka da tannlar edindiler.

82. Kesinlikle hayrr! Tapttklan tiannlar, onla-
nn, kendilerine taptrklarrnr inkär edecekler
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ve onlara kargr zrt dügman kesileceklerdir.

83. Ey Muhammed! Görmedin mi ki, Biz,
o l«äfirler üzerine geytanlar göndermigizdir.

§eytanlar onlan ( günahlar igin) cogturduk-
ga cogturuyorlar.

84. Arfik onlar hakknda acele etme. Qünkü
Biz onlar igin (ecel günlerini) bir, bir sayyoruz.

85. O gü.n (kryamet günü) Biz, takvä sa-
hiplerini (llähi buyruklara muhalefetten sa-
krnanlan) Rahmän'rn (Allah'rn) huzurunda
(padigahlann kaprsrna gelen) heyetler ha-
linde toplayaca§rz;

86. Günahl«ärlan da susuz olarak Cehen-
neme sürece§iz.

87. O gün Rahmän ( Allah) katrnda izin
edinmig olandan bagkalan gefaat edeme-
yeceklerdir (bagkasrnrn lehine konugama-
yacaklardrr).

88. Onlar(mügrikler): "Rahmän (Allah), gocuk
edindi (melekler, Allah'rn krzlardrr)" dediler.

89. Ant olsun ki, siz (bunu söyleyenler),
gergeken korkung bir iftira ortaya ailnrz.

90,91. Onlar Rahmän'a (Allah'a)gocuk is-
nat ettiklerinden dolay neredeyse 9u gökler
gatladrkga gatlayacak; bu yer de yanldrkga
yanlacak, da§lar da ykhp gökecektir.

92. Oysaki Rahmän'rn (Allah'rn) gocuk
edinmesi, Onun ganrna yarasmaz.

98. Qünkü gu göklerde ve bu yerde olan
herkes, ancak kul olarak Rahmän'a
(Allah'a) gelecektir.

94. Ant olsun ki, Allah, onlan (ilmiyle) kugat-
mrs ve onlan bir, bir saymrgtlr.

95. Kryamet günü onlann hepsi d€,
Rahmän'a (Allah'a) yapayalnrz (malsrz, ev-
laß2, dostsuz, akrabasrz) gelecekir.
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96. §üphesiz o kimseler ki, (Tevhid ima-
nryla) iman ettilerve (lslam'a göre) iyi igler
yaptrlar, Rahmän (dünyada rahmeti genel
olan Allah), onlar igin (Allah ile kendiara-
lannda, insanlann gönüllerinde) büyük bir
sevgi meydana getirecektir.

97. Ey Muhammed! igte Biz, Ku/an'r
(Arapga indirerek) senin diline kolaylagtrr-
drk ki, onunla takvä sahiplerini müjdeleye-
sin ve giddetle kargr grkan bir güruhu da
uyarasrn.

98. Biz onlardan önce de nice nesilleri
heläk ettik. Artrk sen onlardan birini hisse-
diyor musun (göniyor musun), yahut on-
lardan birfrsrltr igitiyor musun?

rA - nA sünesi: zo

Tä- Hä süresi 1 35 äyettir; Mekke'de 45. Süre olarak
näzil olmugur. Süre, ismini bagrndaki harflerden al-
mr$rr.
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(77) Riväyete göre bu olay, mü'minlerden Habbab
bin Eret ile mügriklerin ileri gelenlerinden Rs Oin Vat
arasrnda cereyan etmigtir.



433

eisMir-LAFIinnanmAninnanlu

1. Tä- Hä. (Di§ersürelerin bagrndakiharf-
ler gibi, gergek manasrnr ancak Allah bilir.
Yahut Ey kigi!)

2. Ey Muhammed! Biz, bu Kufan'r sana,
srkrntr gekip bedbaht olasn diye indirme-
dik.

3. Biz, onu sana, ancak AIlah'tan korkan-
lar igin o§üt olmak üzere indirdik.

4. Kufan, bu yeri ve gu yüce gökleri ya-
ratmq olan Allah katrndan peyderpey in-
dirilmigtir.

5. O Rahmän (dünyada rahmeti genel
olan Allah, evrenikugatmrg olan) Arg üze-
rine (yahut hükümranhk tahtna) istivä et-
migtir (häkimiyet kurmugur. Yahut Kendi-
ne özgü bir gekilde kurulmugtur).

6. §u göklerde, bu yerde, ikisinin arasrnda
ve bu yag topra§rn alilnda ne varsa hepsi
yalntz Onundur.

7. E§er sen (zikide, duada) sesini yük-
seltecek olsan da, (buna ihitiyao yoktur;)
günkü O, gergekten gizliyide, gizlinin giz-
lisinide bilir.

8. Allah, Odur ki, Kendisinden bagka hig-
bir tanrr yoktur. Esmä-i Hüsnä (en güzel
isimler), Ona mahsustur.

9. Ey Muhammed! Musa'nrn haberi de
sana geldimi?

10. Hani bir zaman Musa, (ailesiyle be-
raber Medyen'den, kayrn peded Hz.

$uayb'rn yanrndan aynhp Mrsr/a, annesi
ve kardeginin yanrna giderken yoldaTwä
Vadisi'nde yolunu kaypetmi§; hem .de,
soüuk bir gecede gok ügümüglerdi. igte
o srrada) bir ateg görmüqtü de, ailesine
demigti ki: "Siz burada bekleyin! Ben,ger-

gekten bir ateg gördüm. Belki (size ateg
yakmak igin) o ategen size bir kor (yahut
meg'ale)getiririm veya ategin yanrnda yol
gosterecek birini bulurum."

11. Nihäyet Musa, o ategin yanrna vardr-

§rnda kendisine göyle seslenilmigi: "Ey
Musa!"

12. "Kugkusuz Ben, evet Ben, senin
Rabb'inim. Hemen ayakkabrlannr gr-

kar; günkü sen, gergekten bu kutsal vadi
Twä'dastn!"

(8) Esmä-i Hüsnä igin bak isrä: 110.

(10) Tuvä Vadisi, Tür Da§lnrn batr tarafrnda bulun-
maktiadrr. Hz. Musa, Tür Da§r'nrn sa§ tarafrnda bir
ates görmüstü. Ategini yanrna vaflnoa da yegil bir
agag görmügtü. Bu a@o aga§dan tepesine kadar
bembeyaz bir ates sarmrs ve bu ateg son derece
giddeüi bir 6rk sagyordu. A@crn yegilli§i ise ate§-
ten etkilenmiyordu. Bu, bir bö§ürüen veya sakz
a§ao idi.
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13. 'Ve Ben seni peygamber olarak seg-
tim. Onun igin sana vahyedilecekleri dinle!"

14. "§üphesiz Ben, evet Ben, Allah'lm;
Benden bagka higbir tanrr yoktur. Öyteyse
yalnrz Bana tap ve (bagka bir gey kangtrr-
madan yalnrz) Benianmak igin (yahut na-
maz vakitlerinde) gere§ince namaz kl!"

15. "Herkesin, iglemekte oldu§u geyin kar-
grh§rnr bulmasr igin kryamet mutlaka gele-
cektir. Ben, kryametin vaktini (insanlardan)
gizli tutmak istedim. (Yahut neredeyse k-
yametin gelece§ini de gizli tutiacaktr m.)"

16. 'Arhk, kryamete inanmayan ve nef-
sinin kötü azularna uymus olan kimse,
sakrn, seniona inanmaktan (yahut namaz
klmaktan) ahkoymasrn; yoksa mahvolup
gidersin."

17.'g sa§ elindekide nedir, ey Musa!?"

18. Musa dedi ki: "O, benim asämdlr; ona
dayanrnm; onunla davarlanma yaprak sil-

4U

kedm ve benim onda bagkaca ihtiyaglanm
da vardrr. (Onunla bagkaca ihtiyaglanmr
da kaqrlanm.)"

19. Allah:'Onu yere atrver, ey Musa!" buyurdu.

20. Bunun üzerine Musa, onu yere atrverdi.
igte o anda asä, se§irten bir yrlan oluverdi.

21. Allah buyurdu ki: 'Al onu ve korkma!
Biz onu ilk haline döndürece§i2."

22."Elini de koltu§unun altrna sok; ayn bir
mucize olmak üzere o, kusursuz (alaca
hastah§r olmaksrzrn) bembeyaz grkar."

23.'Ta ki, Biz sana en büyük mucizeleri-
mizden bazrlann r gösterelim."

24. Sen (Elgimiz olarak, hakka ga§rrmak
igin bu mucizelerimizle) Firavun'a git; gün-
kü o gergekten azrtmrgtrr."

25. Musa dedi ki: "Rabb'im, kalbime genig-
lik ver!"

26. "igimide bana kolaylagilr!"

27. "Dilimden de gu dü§ümü (tutuklu§u)
göz ki,"

28. "Sözlerimi iyice anlasrnlar!"

29. "Bir de, bana ailemden bir vezir (yar-
drmcf ver!"

30. "Kardegim Härun'u (bana vezirver)!"

31. "Onunla arkamr pekigtir!"

32.'Onu da igimde (elgilike) ortak krl!"

33. 'Ta ki, (onunla birlikte) Seni gok tesbih
edelim!"

34.'Ve Senigokanahm!"

35. "Kugkusuz Sen bizi hakkryla görmektesin."

36. Allah buyurdu ki: "Ey Musa! Bütün bu
istediklerin sana verilmigtir."

37.'Ve ant olsun ld,Bizsana bir kez daha
lütufta bulunmugtuk."
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38. "Hani bir zaman annene vahyedilecek
(gönlüne ilhäm ile bildirilecek) geyi göyle
vahyetmigtik:

39. "Musa'yr o sandr§a koy da, onu derya-
ya (Nil'e) brrak; derya onu kryrya atstn da,
Benim dügmanrm, onun da dügmantolan
biri (Firavun) onu alacak. Ve ey Musa!
Hem de, Benim nezaretimde güzel ye-
tigtirilmen igin onlann gönlüne sana kargt

tarafrmdan büyük bir sevgi verdim."

40. "Hanio zaman kzkardegin Firavun'gil-
lere gidip de: 'Ona bakacak birini sa§llk
vereyim misize? 'diyordu. Böylece gözü
aydrn olsun ve üzülmesin diye seni an-
nene geri döndürmügtük. Bir de, sen bir
adam öldürmügtün de, seni o büyük en-
digeden kurtarmrgtrk ve seni iyiden iyiye
(vatanrndan, ailenden aynlmak, tehlikeler-
le dolu uzun biryolu yaya olarakyünimek,
azl<srz kalmak, bagkastna iggilik yapmak
gibibir süni) imtihandan gegirmigtik. Bun-

dan sonra yllarca Medyen halk iginde
kalmrstrn; sonra (krrk yagrnda peygam-
berli§e baglamak üzere) takdirimize uy.
gun olarak buraya (KutsalTuvä Vadisi'ne)
geldin ey Musa!"

41. "Hem de, Ben seni Kendim igin Elgi

segtim."

42. "Haydin, sen ve kardegin birlikte
äyetlerimle (dokuz mucize ile insanlara)
gidin ve Beni anmada (tebli§ ve duada)
sakn, gevgeklik göstenneyin!"

43. "ikiniz (önce) Firavun'a gidin; günkü o,
iyice azmqtrr."

44. 'Ancak ona yumusak söz soyleyin;
olur ki o, ö§üt ahr veya korkuya kaprlrr."

+S. ifisidediler ki: "Ey Rabb'imizl Biz, ger-
gekten bize kargr tagkrnhk etmesinden,
yahut saldrrgan davranmasrndan korku-
yofuz."

rt6. Allah buyurdu ki: "Korkmayrn; günkü
Ben, güphesiz sizinle beraberim; her geyi
igitir ve her geyi görünim."

47. "Haydin, ikiniz Firavun'a gidin de, ona
deyin ki: Biz güphesiz senin Rabb'inin iki

Elgisiyiz; hemen lsrail O§ullan'nr bizimle
sahver ve onlara eziyet etmeye son ver!
Biz gergekten Rabb'inden sana büyük bir
mucize getirdik. Ve hidäyete uyana selam
olsun!"

rl8. "§üphestz bize goyle vahyolundu:
Peygamberleri yalano sayanlar ve haktan
yüz gevirenler, mutlaka o aaba u§rattla-
caklardrr."

49. Firavun dediki: "Pekiyi, ikinizin Rabb'i
kim ey Musa!?"

50. Musa dedi ki: "Bizim Rabb'imiz, her
türün özelyarattltgtnl (onun igin mümkün
olan mükemmel gekli) veren, sonra onlara
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dogru yolu gösterendir."

51. Firavun dediki: "Pekiyi, eskimilletlerin
haline ldi?"

(39) Riväyete göe, Hz. Musa'nrn annesi, di§er
israil O§ullan'nrn erkek gocuklannrn Firavun'un
emriyle öldürüldüüü gibi, Musa'nm de öldünilme-
sinden korldu§u igin, Allah'rn(C.), onun gönlüne
ved§i ilhämla, Hz. Musa'yr, igine pamuk dösediöi
sandr§m igine koydu;sonrada sand$rn dq ksmrnr
zifredi ve onu büyuk suya (Nil'e) brrakt. O büyük
sudan, Firavun saraynrn bahgelerine bir kanal ayn-
hyordu. Sular o sand§r o kanaldan bahgeler iginde
bulunan bir havuza getirdi. Bu srada firavun ile ka-
ns Asiye de, o havuzun kenannda bulunuyodardr.
Havuza gelen bu sand§rn gkanlmas emrcdildi ve
sandrk agllnca, iginden güzeller güzeli bir bebek
gkt. Firavun, onu o kadar gok sevdi ki, onu hig ya-
nrndan ayrrmak istemiyordu. Bu arada Mrsr/da ha-
ber yayldr ki, Firavun ailesi, Nil'de bir o§lan bebek
bulmuglar ve bu bebelq higbir kadrnm memesini
l«abul etmiyormus ve onun igin bir srit ana aragtnrF
yorlarmrg. Bunun üzerine Hz. Musa'nrn ablasr Mer-
yem de, ondan bir haber almak igin kimliöini gizli-
yerek saraya geldi ve onlara söylediklerini sdyledi;
sonra gidip annesini getirdi. Hz. Musa; annesinin
memesini kabul etti.
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52. Musa dedi ki: "Onlann hakkrndaki ke-
sin bilgi, Rabb'imin l<atrnda bulunan bir
Kitaptadrr (Levh-r Mahfüz'dadrr). Benin
Rabb'im ne yanrhr, ne de unutur."

53. O Rabb ki, bu yeryüzünü size doSek
klmrg; orada sizin igin yollar agmlg ve gu
gökten su indirmig de, Biz o su ile türlü,
türlü bitkilerden giftler grkarmrgrzdr r-

5'1. Haydin, yeyiniz; saümal halruanlannr-
zr da otlatnrz. Hig güphesiz bunda, (yan-
hga uymaktan) ahkoyan (gergek aklrn)
sahipleri igin birgok ibretler vardlr.

55. Biz sizitopraktan yarattlk; siziyine ona
döndürece§iz ve bir kez daha sizi ondan
grkaraca§rz

56. Hem de, ant olsun ki, Biz, Firavun'a o
(dokuz) mucizeledmizin hepsini gösterdik;
ancak o, yalanladr ve yan gizdi.

57. Firavun dedi ki: '0 yaptr§rn büyü ile

TA.HA SÜRES|
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bizi yurdumuzdan grkarmak igin mi bize
geldin ey Musa!?"

58.'Öybyse, ant olsun ki, biz de hig kug-
kusuz seninkine benzer bir büyü kargrna
getirece§iz. Haydi, sen, seninle bizim igin,

senin de, bizim de uyaca§rmrz uygun bir
yerde bir bulugma zamanr belirle."

59. Musa dedii ki: "Bulugma zamanrmrz
bayram günü ve insanlann toplandr§r kug-
Iuk vakti olsun."

60. Bunun üzerine Firavun (hazrrhklar
igin) emir vermeye ba§ladr; sonra hilesini
(aldatrcr büyücülerini) topladr; daha sonra
da randevusuna geldi.

61. Musa, büyücülere dedi ki: 'Yazrklar
olsun size! Sakn, Allah'a kargr (girk ile,

mucizelerini büyü saymakla) yalan uydur-
mayrn! Yolaa Allah, bir azap ile hepinizin
kökünü keser." Zalen iftira eden, her zd-
man hüsrana u§ramrgttr.

62. Bunun üzerine büyücüler, durumta-
nnr (yapacäklan geyleri, yahut Musa'nrn
sözlerinin insan sözlerine benzemedi§i
konusunu) aralannda tartr$rhr ve strlannt
(ma§lup olduklan takdirde Musa'ya uya-
oaklannr) frsrldagtlar.

60. Büyücüler dediler ki: "Bu iki adam
(Musa ile Härun), hig kugkusuz büyüle-
riyle sizi yurdunuzdan grkarmak ve sizin
örnek dininizi ortadan kaldtrmak (yahut
sizin en bilgili vatandaglanntz olan lsrail
O§ullan'nr götürmek) isteyen iki büyücü-
den baqka bir gey de§ildir."

O4. "Onun igin haydin, bütün hilelerinizi
(hünerlerinizi) toplayntz; sonra slra ha-
linde meydana gelin!Ve bugün kim üstün
gelirse, o, umdu§una ere@ktir."
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65. Büyücüler dediler ki: "Ey Musa! Önce
ya sen atacaksrn veya önce atan biz ola-
c*l§tz;'

66. Musa: "Hayrr, önce siz atrn!" dedi. Der-
ken, onlann (attrklan) iplerive de§nekleri,
büyüleri yüzünden Musa'ya gergekten
(oraya, buraya) se§irtir gibi göründü.

67. Bundan dolayr Musa, iginde bir gegit
korku hissetti.

68. Biz, Musa'ya dedik ki: "Saktn, korkma;
günkü üstün gelecek olan kesinlikle sen-
sinl"

69. 'Ve sa§ elindekini yere atver; onla-
nn ortiaya koyduklarrnt yutiacaktlr. Onla'
nn ortiaya koyduklan, bir büyü hileslnden
(oyunundan) ibarettir. Büyücü ise, nereye
varsa (nerde olsa) feläh bulmaz (iflah ol-
maz)."

70. Sonunda o büyücüler, secdeye ka-
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pandrlar; "Härun ile Musa'nrn Rabb'ine
iman ettiK'dediler.

71. Firavun dedi ki: "Ben size izin verme-
den önce iman ettiniz öyle mi? Hig kugku-
suz o, size büyü ö§reten büyük ustianrzdrr.
Oyleyse ant olsun ki, ben sizin ellerinizive
ayaklannrzr gaprazlama kesece§im ve
sizi hig güphesiz hurma a§aglarrnln kütük-
lerine asrp sallandrraca§rm! Yine ant ol-
sun ki, siz hangimizin azabrnrn daha getin
ve sürekli oldu§unu mutlaka bileceksiniz."

72. O büyücüler dediler ki: "Bize gelen
(gösterilen) gu agrk mucizelere ve bizi
yoktan var etmig olan Rabb'imize seni
asla tercih etmeyece§iz. Artrk sen yapa-
ca§rnt yap! Qünkü sen ancak bu dünya
hayatr nda hükmedebilirsin."

73. "Biz do§rusu, gimdiye dek olan ha-
talanmrzr ve senin bize zorla yaptrrdr§ln
büyüyü ba§rglamasr igin Rabb'imize iman
ettik. Zaten Allah'rn mül<äfatr en haylrh ve
cezasr en sürekli olandrr."

74. Gergek su ki, her kim, Rabb'ine
günahkär olarak gelecek olursa, arhk
onun igin yalntz Cehennem vardrr, orada
ne ölüp kurtulur, ne de rahat bir hayat ya-

§ar.

75. Her kim de, Rabb'ine mü'min ve
(islam'a göre) iyi igleryapmrg olarak gete-
cek olursa, igte onlar igin de yalntzyüksek
dereceler vardrr.

76. Onlar igin Adn Cennetlerivardrr ki, alt-
lanndan lrmaklar akar. Onlar hep orada
kalacaklardrr. igte (günahtardan) annan-
lann mükäfatrda budur.
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77. Ve ant olsun ki, Biz, Musa'ya gunu
vahyetmigtik: "O kullarmt (israil O§ullarr'nt)
geceleyin yola grkar; sonra (deniz sahili-
ne vannca) onlara denizde kuru bir yol ag;
(Firavun'un) yetigmesiden korkmayacak-
srn; batmal<tan da endige etmeyeceksin."

78. Derken, Firavun askerleriyle birlikte
onlann pegine dügmügtü. Sonunda o de-
nizden, onlann hepsini kaplayan kapla-
mqil (bo§mugtu).

79. Ve Firavun, kendi halkrnr (dinde, de-
nizde) saptrrmlgt ve onlan do§ru yola ilet-
memigti.

80. Ey israil O§ullanl §üphesiz Biz, sizi
dügmanrnrzdan kurtarmrgtrk; (Musa'nrn
Bizimle münacätr ve Tevrat'rn indirilmesi
igin) Tür Da§r'nrn sa§ yantna gelmeniz
igin de size väde (randevu) vermigtik ve
(Iih gölünde) üzerinize kudret helvasr ile
brldrrcrn kuglan indirmigtik. (Bakara:S7)

rA-nAsünesi
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81. Size nzk olarak verdi§imiz temiz, hog
nesnelerden yeyiniz ve bunda (gükrünü

edä etmemek, Allah'ln gizdi§istntrlan ihlal
etmek, israf etmek, gtmarmak ve ondaki
yoksullarrn hakkrnr vermemek süretiyle
de) tagkrnhk etmeyiniz; yoksa sizi Benim

öfkem garpar, ve her kim ki, öfkem kendi-
sinigarpacak olursa, artlk o, mahvolmug-
tur (Cehenneme yuvarlanmtgil r).

82. Hig kugkusuz Ben, (küfürden, günah-
tan) tövbe eden, (fevhid imanryla) iman
eden ve (islam'a göre) iyi igleryapan, son-
ra bu do§ru yoldan aynlmayanlan ise, ta-
mamen ba§rglanm.

83. Ve (Musa, münacät yerine gelince,

Rabb'i, ona dedi ki: Tevrat't almak igin,

kavminin temsilcilerinden önce) acele
edip gelmene sebep nedir ey Musa!

84. Musa dedi ki: "igte onlar da, arkam
srra geliyorlar; hognut olman igin acele et-
tim de geldim ey Rabb'im!"

85. Allah buyurdu ki: "igte senden sonra
Biz senin kavmini gergekten ciddi bir im-

tihana täbi tuttuk ve (putperest bir kavim-
den olup zahiren iman etmig bir münaftk
olan kuyumcu) Sämirionlan yoldan gtkar-

dt.

86. Bunun üzerine Musa, ktzgtn ve üz-
gün olarak halklntn yantna döndü; halklna
dedi ki: "Ey halklm! Rabb'iniz size (Ievratt
indirece§ine dair) güzel bir vaatte bulun-
mamrs mrydr? Yoksa sizden ayn kalmam
mr size gok uzun geldi? Yahut Üzerinize
Rabb'inizden bir gazabrn (öfkenin) inme-

sini mi istediniz de, bana olan sozünüzden
@ydtntz?" (Arkam srra Tü/a gelmek igin

verdi§iniz sözden, yahut girksiz imanda
sebat krlmak ve emirlerime ba§h kalmak
igin verdi§iniz sözden caydtntz.)

87. Halkr Musa'ya dediler ki: "Biz sana
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olan vaadimizden kendi halimizle (kendi-

li§imizden) caymadrk; ancak biz o kavmin
(Mrsrrhlann) ziynet egyastndan (düÖünle-

rimizde, bayramlanmtzda tiaknmak igin

i§reti olarak, yahut Firavun ordusunun,
denizde bo§ulmasrndan sonra onlardan
kalan ziynet egyalanndan) bir taktm a§tr-
ftklar (takrlar, yahut bagkastntn mah oldu-

§undan, bizim igin vebäl ve günah olan
ziynet egyalan) yüklenmigtik. lgte biz on-
lan (Sämiri'nin emriyle atege) attrk; Bizim
gibi Sämiri'de, yantndakileri hemen atege
attr."

rA-nAsünesi
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88. igte Sämirr, (atege atrhp eritilen bu
ziynet egyasrndan) onlar igin, bir gegit bö-
§ürmesi olan (nizgärrn iginden cereyan
etmesiyle bo§ürmeyi andrran bir ses 9r-
karan) bir buza§t heykeli grkardr. Sonra
da onlar (Sämirive onun fitnesine hemen
kaprlanlar) dediler ki: "igte bu, sizin de,
Musa'nrn da tiannsrdlr; ancak Musa, onu
p-urada) unutmug (ve onu aramak igin
Tü/a gitmigtir. Yahut igte Sämiri Allah'a
olan eski imanlnr unutup terk etti)."

89. Pekiyi, onlar görmüyorlar mrydr ki, bu
buza§r heykeli, onlann sözlerine kargrhk
veremiyordu; onlara bir zarar vermeye de,
bir yarar sa§lamaya da gücü yetmiyordu.

90. Hem de, ant olsun ki, Härun, daha
(Musa gelmeden) önce gergekten onla-
ra göyle demigti: "Ey kavmim! Siz bu bu-
za§r heykeli ile sadece imtihan edildiniz
(fitneye u§ratrldrnrz) ve güphesiz sizin
Rabb'iniz, Rahmän'dlr (rahmeti sonsuz
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olan Allah'trfl.ÖMeyse bana uyun ve em-
rime itiaat edin!"

91. Onlar dediler ki: "Musa, bize dönünce-
ye dek bu buza§rya tapmaktan asla vaz-
gegmeyece§iz!"

92,93. (Musa dönüp onlann halinigönin-
c€, Härun'un sagndan, sakahndan tu-
tup gekerek) dedi ki: "Ey Härun! Onlann
saptrklannl gördü§ünde bana uymandan
(benim gibiAllah igin öfkelenip onlarla sa-
vagmandan, yahut onlan terk edip bana
gelmenden) seniahkoyan ne oldu? Yoksa
emrime kargr mr geldin?"

94. Härun dedi ki: "Ey annemin o§lu! Sa-
grmdan, sakahmdan tutma! Do§rusu ben,
senin: 'israil O§ullan araslnda ayrrhk gr-
kardrn; benim sozümü (beni yerine vekil
tayin edip giderken: 'Ben gelinceye kadar
rslahgr ol; onlan idare et!' geklindeki sözü-
mü) dinlemedin! '(Yahut benim onlara ne
diyece§imi beklemeden kendi bagrna ha-
reket ettin) demenden korktum."

95. Musa: 'Ya senin derdin (matlubun) ne,
ey Sämiri!" dedi.

96. Sämiri dedi ki: "(Ben, onlara dedim
ki:) Ben, onlann görmediklerini (Cebräil'in,
Firavun'un heläki igin birath geklinde tecelli
edip geldi§inde, atrnrn bast(l topra§rn he-
men hayat bulup yegerdi§ini) görmügtüm.
Bunun üzerine ben, o elginin(Cebräil'in)
izinden bir avug toprak almlgtrm. §imdi
ben onu (ategte eriyen o ziynet esyast-
nrn igine) attrm. igte (ben, iman edip israil
O§ullarr'na katrlmadan önce buza§rya ta-
pan putperes bir kuyumcu oldu§um igin)
nefsim bunu da bana hog gösterdi."

97. Musa, ona dedi ki: "Haydi, defol git!
ArUk yagadr§ln sürece kesinlikle sen (in-
sanlardan tecrit edilmig ve tek bagrna ya-
gayan yabani bir mahlük gibi hep yalnrz

rA-nAsünest
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kalacaksrn ve biri sana dokunmak istedi-

§inde, sttmaya yakalanmak korkusuyla):
'Bana dokunmayrn!' diyeceksin. Yine,
senin igin hig kurtulamayaca§rn bu azap
vädesi vardrr. Tapmakta oldu§un tannna
da bak! Ant olsun ki, onu hig güphesiz ya-
kaca§rz; sonra hig kugkusuz onun külünü
denize savu rdukga savura@§ rz."

98. Sizin Tannnrz anceik O Allah'trr ki,

Kendisinden bagka higbir tann yoktur. O,
ilmiyle her geyi kugatmrgtrr.
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99. Ey Muhammed! igte böylece gegmi-
gin haberlerinden (tarihinden sana yol
göstermek, bilgini artrmak, mucizelerini
go§altmak ve ümmetinden basiret sahibi
olanlar igin ogüt olmak üzere) bir ktsmtnt
sana anlatryoruz ve Biz sana katlmtzdan
(bu kssalarr igeren) pek büyük bir Kitap
(Yahut insanlar arasrnda büyük bir gan

§ohret) vermigizdir.

100. Her kifi, ondan (Allah'tan,

Kudan'dan) yüz gevirecek olursa, igte o,

kryamet gününde gergekten a§tr bir yük
tagryacaktrr.

101. Onlar bu yükün altrnda (azabtnda)
temelli olarak kalacaklardtr. Kryamet günü
onlann yükü ne kadar da kötüdür!

102, 103. Sür'a (ikinci kez) üfünilece§ive
Biz, mücrimleri (günahkärlan korkudan)
gözleri gömgök olarak mahgerde toplaya-
ca§rmrz gün, onlar aralannda: "Siz (dün-
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yada, mezarda) sadece on gün (kadar)
kaldr n r/' diye f rsrldagacaklar.

lfJ4, Biz, onlann aralannda konugtuklarr
süreyi en iyi bileniz. Hani o zamanonlann
yolu yordamr en iyi bileni: "Siz bir günden
fazla kalmadmrz' diyecek.

105. Ey Muhammed! Sana da§lar hakkrn-
da (kryamet günü ne olacaklarrnr) soruyor-
lar; sen onlara de ki: "O zaman Rabb'im
onlan (ufalayrp) savurdukga savura@k."

106. "Böylece yerlerini bombog, dümdüz
(bir toprak olarak) brrakacaktrr."

107. "Orada az bir inig de, az bir yokug da
göremeyeceksin."

108. igte o gün insanlar (Beytü'lMakdis'in
tepesinden mahgere ga§tran) dävetgiye
(israfil'e) uyacaklar; ona yan gizmek olma-
yacakilr. O gün Rahmän'a (Allah'a) sesler
de krsrlacak; arfik frsrltrdan (yahut devele-
rin ayak sesleri gibi hrgrrtrdan) bagka bir
ses igitemeyeceksin.

109. O gün Rahmän'rn (dünyada merha-
metisrnrrsrz olan Allah'rn) izin verece§ive
sözünden hognut olaca§r kimseden bag-
ka hig kimsenin gefaati (lehte konugmasr)
fayda vermeyecektir.

110. Allah insanlann gegmiglerinide, ge-
leceklerini de (yahut öbür dünya iglerini
de, bu dünya iglerini de) bilir. insanlann
bilgisiise, Onu (Onun Zalm, Onun bildik-
lerini) kavrayamaz.

111. Bütün yüzler (baglar, kahhär hüküm-
dann huzurundaki esirler gibi) Hayy (ezeli
ve ebedihayat ile diriolan), Kayyüm (bü-
tün evreni ayakta tutup koruyan, yöneten
Allah) igin e§ilmigtir. (Boyunlar bükülmüg-
tür.) Zulüm (girk) yüklenen ise, hüsrana
u§ramrgtrr.
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1 12. Her kim de, (Tevhid imanryla) mü'min
olarak (islam'a göre) iyi igler yapacak olur-
sa, artk o, ne (günahlann azabrnrn arttrnl-
masryla) haksrzh§a u§ratlmaktan, ne de
sevaplannrn mükäfatrnrn verilmemesiyle)
hakknrn gi§nenmesinden (yahut ne se-
vaplanna vaatedilen mül«äfatrn hig veril-
memesiyle haksrzh§a u§ramaktan, ne de
krsmen verilmemesiyle hakknrn gi§nen-
mesinden) kokar.

113. Hem de, Biz, bu Ku/an'r Arapga
okunan bir Kitap olarak indirdik ve iginde,
azap uyarilannr tekrar, tekrar agrkladrk ki,
bu insanlar (takväyr meleke haline getirip)
devamh (girkten, günahlardan) sakrnsrn-
lar, yahut Ku/an, kendileri igin büyük bir
ö§üt meydana getirsin (okudukga ibret
alsrnlar).

(109) Ku/an'rn, Bakara: 48, 123, 2ilveZümer: 4.
äyet-leri gibi baz äyetlerinde öbür dünyada mutlak
olarak, gefaat olmayaca§r bildirilmektedir. Bakara:
255, Enbiyä: 28, Sebe': 23 ve Tä-Hä: 1 09. äyetlerde
ise, Allah'rn(C.) izni olmadrkga gefaat olmayaca§r
bildirilmektedir. Akrlcrlar ve Tevhidgiler olarak bili-
nen islam älimlerine göre, anrlan äyetlerdeki izin,
itirazi bir kayt olmayp Allah'rn (C.) kudretinin sr-
nrrsrz oldu§unu bildirmek igindir. Nitekim Bakara:
1 02. äyetinde, Allah'rn izni olmadrkga, büyücülerin
kimseye zarar veremedikleri bildirilmektedir. Qrsa-
ki imam Ebu Hinife ve britün aklcr islam älimleri,
büyü ile, kimseye zarar verilemeyece§ini $yle-
mektedirler. §efaati savunan islam älimled(l), öbür
dünya sefaatini dayanak göstererek bu dünyada
da, sugun, kadr huzurunda sübütünden önceki
agamalarda gefaatin cäiz oldu§unu ve örne§in zina
yapan kimseyi bu gefaatle zina haddinden (ceza-
srndan) kurtrarmada higbir sakrnca olmadr§lnr söy-
lemiglerdir. lgte M. 11. Asnn ikinci yarrsrndan sonra
§efaatin, Nizamiye Medreseleri marifetiy devletin
resmi lslam anlayrgr haline getirilmesinden dolayr,
Müslüman'lann devletle olan münasebetlerinde bir
aracrya (§efaatglye) bagvurma gelene§i olugmug-
tur ve bu da, lslam ülkelerinde adaleti de, ahlakr da

tahrip etmi§tir.
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114. igte yegäne gergek hükümran olan
Allah (mügriklerin söylediklerinden) pek
yücedir (Zatve srfat olarak Onun benzeri
yoktur). Ey Muhammed! Ku/an'dan sana
inen bölümün vahyi bitirilmeden önce
onu okumak igin acele de etme ve de ki:

"Rabb'im, benim bilgimi (Ku/an'la) arttlr!"

115. Ant olsun ki, Biz, daha önce Adem'e
de (o a§aca yaklagmamast igin) emirver-
mistik; ancak o, emri unutmugtu. Biz onu
(henüz tecrübesi olmadt§r igin) azim sahi-

bide bulmadlk. (Yahut o, bunu, günah ol-

du§unu bile, bile de§il, bir yantlma olarak
iglemigti.)

116. Hani bir zaman da Biz, meleklere:
'Adem'e secde edin!" demigtik..Onlar da
hemen secde etmiglerdi, ancak lblis, bun-
dan kagtnmtgtt.

117. Bunun üzerine Biz dedik ki: "Ey

Ademl igte bu, sana da, egine de gergek-

rA-sAsÜnesi @Cüz:16
ten büyük birdügmandrr. Onun igin sakln,
ikinizi Cennetten grkarmasrn; yoksa (bu-
radaki külfetsiz, megakkatsiz yagamdan
sonra nzknrzr temin etmek igin) gok yo-
rulursun."

118. "$üphesiz Cennette senin igin ag kal-
man da yok, grplak kalman da yok."

119.'Yine, güphesiz sen Cennette susuz-
luk da gekmeyeceksin; stcaktan da bunal-
mayacaksrn."

120. Sonra seytan ona vesvese verip dedi
ki: "Ey Ademt Sana sonsuzluk a§actnr ve
hig yok olmaz bir saltanatt göstereyim
mi?"

121. Nihäyet ikisi de onun meyvesinden
yemiglerdi. Hemen ayrp yerleri kendilerine
göninüvermigti. Onlar da üstlerini Cennet
yapra§ryla örtmeye koyulmuglardt. Ve
Adem, Rabb'ine äsi olmug da, gagrp kal-
mrgtr.

122. Sonna Rabb'i, onu (Kendine yakln)
segkin bir kul yapmrs da, tevbesini kabul
etmig ve kendisinido§ru yolda sebatlt ktl-
mrgtr.

123. Allah buyurdu ki: "BilÖirinize (zÜr-

riyetiniz birbirine) dügman olarak ikiniz

de (Adem ile Hawä, yahut Adem ile ib-

lis) Cennetten inin! Sonra Benden size
hidäyet kayna§r (Kitap, peygamber) ger-

gekten geldi§inde, igte o zaman her kim,
Benim hidäyetime uyacak olursa, artlk o
do§ru yoldan sapmaz ve bedbaht olmaz
(srknt gekmez)."

124. "Her kim de, Beni anmaktan
(Ku/andan) yüz gevirecek olursa, igte

onun igin mutlaka stknttlt bir hayat olacak
ve Biz onu ktyamet günü kör olarak mah-
ger yerine sevkedece§i2."

125. O kimse diyecek ki: "Rabb'im, beni
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nigin kör olarak mahser yerine sevkettin?
Oysaki ben, tiam olarak gören idim!"

(114) Peygambeiimiz (S.), vahyin telakkive hür-
na son derece itina gösterd§i igin, önceleri, Cebräil,
kendisine vahiy getirdi§inde harf, harf ve kelime,
kelime telaftuzda onu takip ediyordu. igte Ou inni
emir, bunu kendisine yasakladr. Qünkü bir kelime-
nin telaffuzu, ondan sonra gelecek olanlarr dikkatle
duymaktan alrkoyabilir. Ve Allah (G), glen vahyi
unutturmayaca§tnt, onun Peygamber,imlzin zihnin-
de muhafaza ettirce§ini de bagka bir äyetle (Krya-
met 17) bildirdi.
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126. Allah buyuracak ki: "igte bu böyle-
dir (sen de boyle yapmrsttn)i Ayetlerimiz
sana gelmisti de, sen onlan unutmugtun;
igte bugün de sen öylece unutuluyorsun."

127. Haddi agan (girke, günahlara sap-
lanan) ve äyetlerimize inanmayanlan da
igte böyle cezalandtflnz, Ahrret azabl (on-
dan sonrakiCehennem azabi ise, elbette
daha getin ve daha süreklidir.

128. Bizim onlardan önce nice nesille-
ri yok etmig olmamtz, onlara do§ru yolu
göstermedi mi? Onlar, (seyahatlerinde)
daha önce yok edilen kavimlerin yurtlarrn-
dan gegiyorlar (ve onlarrn tarihi eserlerini
görüyorlar). Qünkü bunda hig kugkusuz
(yanlrga dügmekten) ahkoyan (gergek ak-
hn) sahipleri igin birgok ibretler vardlr.

129. Ey Muhammed! E§er senin
Rabb'inden, önceden (bu ümmetin aza-
brnrn öbür dünyaya brrakrldr§rna dair) bir
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soz gegmeseydi ve (ömürleri igin) belirlen-
mig bir ecel olmasaydr, elbetteki onlann
yok edilmesi de gerekirdi.

130. Ey Muhammed! Artrk sen, onlartn
söylediklerine kargr sabret; günegin do§-
masrndan önce de (Sabah namaztnt),
batmasrndan önce de (ifinOi nalnzvtnl
krlrp) Rabb'ini överek tesbih et; gee,enin

bazr saatlerinde de (Akgam ve Yatst na-
mazlannr ), gündüzün ikitarafrnd_a da (ilk
yansr ile ikinciyansr arasrndaki O§le na-
mazrnr khp) tesbih et ki, (Rabb'in katrn-
da verilecek bunlann mül«äfatryla) hognut
olasrn.

131. Sakrn, kendilerini imtihan etmek igin

onlardan baz srnflan faydalandtrdt§lmtz
dünya hayatrnrn süsüne (debdebesine)
de gözlerini dikme! Rabb'inin sana bah-
gett§i nimetler (hidäyet, peygamberlik,

öbür dünya nimetleri) ise, daha hayrlt ve
daha süreklidir.

132. Ailene (ümnretine) de namazlemret;
sen de namazadevam et. Biz senden nzk
(kendinin ve ailenin rrzkrnr mutlaka bulma-
nr) istemiyoruz; (sen, gerekli sebeplere
bagvurduktan sonra) senin nzktnt Biz ve-
riyoruz (onu kendine dert etmeyeceksin).
iyiäkrbet (Cennet) de, tialorä sahiplerinin-
dir.

130. Yine, o küftirde direnenler dediler ki:

"Muhammed, Rabb'inden bize, (bizim is-
tediöimiz türden) bir mucize getirmeli de§il
miydi?' Pekiyi; eski (kutsal) Kitaplardaki-
nin (peygamberlerin ktssalanntn, dinin te-
mel inang ve hükümlerinin) apagrk kanrtr
(olan Kudan) gelmedi mi onlara? (Ümmi
olan ve Kitap Ehli ile de müzäkeresi olma-
yan Peygamber, bunlan nastl bilebilir!)

134. E§er gergekten Biz, bundan (bu

Peygarnberden, Kufan'dan) önce onlart

bir azap ile yok etmig olsaydtk, (kryamet

gününde) mutlaka diyeceklerdi ki: "Ey
Rabb'imiz! Ne olurdu, sen bize bir Elgi
gönderseydin de, biz böyle zelil ve peri-
gan olmadan önce äyetlerine uysaydtk!"

tr35. De ki: "Hekes (kendi äkrbetini) bek-
lemektedir. O halde siz de bekleyin. Artlk
dosdogru yolun yolculan kimlermig ve
hidäyete ermig olanlar kimlermig, yakrnda
bileceksiniz."

(133) Ku/an, bagta Tevrat ve incil olmak üzere bü-
tun semavimetinledeki bilgiledn kamusu mahiye
tinde olup butün peygambaledn ittifakla kabulettik-
leri bu metinlerdeki temel inanglann ve hükümlerin
hak olduklanna ve eski ümmetlerin tarihi habede
dnin do§ru oldu§una gahiüik eünektedir. Kuian'tn,
lalz ve mana olarak i'cäzl (insanüstü vasrfhr tra-

grmasr), kendisinin hak oldu§una gahiüik edecek
baska bir kanüa ihliyag hrakmamaktadtr. Bu iti"
barla Kur'an kendisi, bagka geyledn ispat igin kant
olarak kullanrlmaya layrktrr. ige Ou da, Ku/an'tn

§anrnrn ne denli yüce ve hüccetinin ne denli parlak

oldu§unu gostermektedir. Sonug olarak, denilebilir
ki, akli selim ve insaf sahibi olan herkes, Ku/an'ln
gelmesiyle, en büyük mucizenin gergeklegti§ini
gönnektedir.
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ENBiYA sÜneSi: zr

Enbiyä süresi, 112 äyettir; Mekke'de 72. Süre ola-
rak näzil olmugur. Enbiyä peygamberler demektir.
Bu sürede, bazr peygamberler ile onlann kavimleri
anlaüldr§r igin süre, bu ismi almrgrr.

aisnrti u-lni nnanuAruinnaxiu

1. §u insanlann hesap vermeleri (zama-
nr) yaklagt. Oysaki onlar büyük bir gaflet
iginde (bunu dügünmekten) yüz gevirmek-
tedirler.

2, 3. Onlara Rabb'lerinden ne zaman
(Ku/an'dan) yeni bir ö§üt gelse, kendileri
onu hep alaya alarak, gönüllerie§lenerek
dinlemiglerdir. O zalimler aralarrnda da
göyle frsrldagtrlar: igte bu adam (Muham-
med) da sizin. gibi bir insandan bagka bir
gey de§ildir. Oyleyse siz kendiniz de, gö-
nip dururken o büyüye mi kaprlacaksrnrz?
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4. Peygamber dedi ki (yahut ey peygam-
ber!Sen de ki): "Benim Rabb'im,9u gökte
ve bu yerde söylenen her sözü bilir. Za-
ten O, yegäne Semfdir (her geyi hakkryla
igitendir), Alim'dir (her geyi hakkryla bilen-
dir).'

5. Hayrr, o l«äfirler, (Ku/an'a ne diyecekle-
rinin kararsrzh§r iginde) dediler ki: "Bunlar
karma kangrk (sagma) niyalardrr. Haylr,
onu kendisi uydurmugtur. Hayrr, o, bir
gäirdir. Oyle de§ilse, haydi, önceki pey-
gamberlere gönderilmig olan mucizelere
benzer bir mucize bize getirsin."

6. Onlardan önce yok etti§imiz higbir
memleket halkl, (istedikleri mucizeler gel-
dikten sonra da) iman etmemigti; pekiyi,
bunlar mr iman edecekler?

7. Ey Muhammed! Biz senden önce de
ancak, kendilerine vahyetti§imiz erleri
peygamber olarak göndermigizdir (; me-
leklerden peygamber göndermedik). (Siz
mügrikler bunu bilmiyorsanrz,) haydi, Ki-
tap Ehli'ne (Yahudi'lerin, Htristiyan'lann
älimlerine) sorunuz.

8. Biz, peygamberleriyemek yemez birer
ceset de krlmadrk; onlar dünyada ölüm-
süz de de§illerdir.

9. Sonra onlara (eski peygamberlere) olan
vaadimizi gergeklegtirdik de, kendilerini ve
istediklerimizi ( onlara iman edenleri ve
brrakrlmasrnda hikmet bulunan kimsele-
ri) kurtarmrgtrk; haddi aganlan (käfirleri ve
günahkärlarr) ise yok etmigtik.

10. Ant olsun ki, iginde sizin igin
lunan bir Kitap size indirmigizdir.
nigin akhnrzr kullanmryorsunuz?

ö§üt bu-
Oyleyse
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11.Biz, (halk zalim) olan nice memleketi
de darmada§rn ettik;onlardan sonra bag-
ka toplumlar meydana getirdik.

12. igte onlar, azabtmtza u§rayacaklannt
hisseder etmez, hemen oradan kagmaya
koyulurlardr.

13. Onlara (melekler, yahut mü'minler
tiarafrndan, gergekten veya hal lisantyla)
denildi ki: kagmayrn; iginde bulundu§unuz
refaha (debdebeye) ve yurtlartnrza (ko-

naklanntza) dönün; belki (önlem igin) size
bazr geyler sorulacak (yahut yurtlannlz
bombog kahnca sahipleri sorulacak).

14. Onlar dediler ki: "Eyvah bizlere! Ger-
gekten biz zalimlermigiz!"

15. igte Biz onlan bigilmig ot ve sönmüg
ocak haline getirinceye dek bu sozleri
(gr§hklan) sürmügtü.

16. Biz gu gö§ü, bu yerive ikisinin arasln-

dakileri oyun oynamak igin yaratmadrk,

17. E§er Biz e§lence edinmek isteseydik,
elbette onu Kendi katrmrzdan edinirdik.
Biz böyle bir gey yapsaydrk, bunu yapar-
drk. (Yahut Biz bunu yapacak de§iliz.)

18. Hayrr! Biz hakkt bättltn bagtna indiririz
de, o, bätrlrn beynini pargalar. Bir de ba-
karcrn ki, bätrltamamen yok olup gitmig-
tir. Ve ey mügrikler! Allah'a yaktgtrdt§lntz
srfatlardan dolayr vay size yazKar olsun!

19. $u göklerde ve bu yerde kimler varsa
hepsi yalnrz Allah'tndtr. Onun huzurunda
bulunanlar (en büyük melekler), Ona iba-
det etmekten kibirlenmezler ve usanmaz-
Iar.

20. Onlar gece gündüz hig ara vermeden
Allah'r tesbih (tenzih) ederler.

21. Yoksa onlar (mügrikler), yeryüzünden
(tag, altrn, gümüg, a§ag gibi) bir tiakrm

tannlar mr edindiler? Onlar mt ölüleri di-
riltecek! (ÖtUteri diriltemeyen varhk, tanrt
olabilir mihig!)

22. E§er gökte ve yerde Allah'tan bagka
tannlar olsaydr, gök ile yerin düzeni mut-
laka bozulurdu. Oyleyse o Arg'ln Rabb'i
olan Allah, onlann yaktgttrdtklan sfatlar-
dan tiamamen münezzehtir.

23. Allah, yaptt§tndan dolay sorumlu tu-
tulamaz; kullar ise, yapttklanndan sorum-
lu tutulurlar.

24. Yoksa onlar Allah'tran bagka da bir ta-
km tannlar mr edindiler? Ey Muhammed!
Sen de ki: "Haydin, delillerinizigetirin! l$e
bu Ku/an, benimle beraber olanlann ve
benden öncekilerin ö§üdüdür." Haytr, on-
lann go§u bilmezler; igte bu yüzden (Iev-
hidden) yüz gevirmektedirler.
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(2f2l Bu äyet, detit beyan ederek birden fazla tanrr
olmas fikrini tiamarnen iptal etmekte ve hatta bu-
nun imkänsrz oldu§unu kanrüamaküadrr. Yani e§er
o mügriklerin iddia ettikled gibi, göklerde ve yerde
Allahbn (C.) baska tiannlar olsaydr, göklerin, yerin
ve iglerindekilerin nizamr tamamen bozuludu; bun-
ladaki nizam bozulmadr§rna göre, Allah'tan (C.)
bagka tann olmadr§r sabit olmug olur. Qünkü tan-
n[k, göklede ve yerde de§igirme, icat etme, yok
etme, hayat verme, haya.t alma olarak, yahut mut-
lak manada tasarruf istibdadlnln kudretini gereklir-
mektedir. $u halde göklerin ve yerin bu mükemmet
düzende kalmasrnrn, o tannlann mügerek tesir$e
oldu§unu söylemek de iml«änszdrr. Qünkü belli bir
sebebe ba§h olan bir geyin, birden fazla sebeplerle
geqeklegmesi iml«änsrzdrr. Ve biden fazla tiannnrn
olmas takdirin& g)klerin ve yerin bu mükemmel
nizamda kalmasrnrn, o tannhrm mügerek tesidyle
oldu§unu soylemek mümkün olrnadr§r gibi, bunun,
o tiannlann yalnz birinin tesiriyle oldu§unu «iyle
mek de mümkün de§ildir. Qünkü o takdirde di§er
tiannlann, tiannhkla higbir ilgisi kalmamrg olur. igte
bu delil, mutlak olarak, biden fazla tiannnrn olma-
srnr iml«änsrz klmaktadrr. Zra birden fazla tanrr
olma$ takdirinde e§er hepsinin muradr aynr yön-
de tevafuk ederse, ktrvrretler birbirledni iterler; e§er
muratlan hrkh olursa, birbirledni engellerler. Böyle-
ce higbir gey vücuda gelmemig olur.
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25.Ey Muhammed! Senden,önce de hig-
bir Elgi (peygambefl göndermemigiz ki,
ona §unu vahyetmi§ olmayalim: Benden
bagka higtir tann yoktur; öyleyse yalnz
Bana tiaprn!

26. O Allah'a ortak koganlar ise, dediler ki:
"Rahmän (olan Allah), meleklelden evlat
edinmigtir." Häsa! O, bundan münezzeh-
tir. Hayrr, melekler, Allah'ln lütuf ve kere-
mine mazhar olmug kullardlr.

27. O melekler, Allah, konugmadan önce
konugmazlar ve onlar ancak Allah'ln buy-
rultusuyta ig yaparlar.

28. Allah, o meleklerin gegmigte yapük-
lannr da, gelecekte yapacaklannl da bilir.
O melekler, Allah'rn, kendisi igin gefaat
etmelerine razi olduöu kimselerden bag-
kasrna sefaat de edemezler (lehte konu-
gamazlar). Talen o melekler, Allah korku-
sundan titremektedirler.
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29. Hem de, onlardan (mahlüklardan, ya
da faz-t muhal meleklerden) her kim:
"Ben de Allah'tan ayn olarak bir üannyrm"
diyecek olursa, ige Biz onu Cehennemde
cezalandrnrz. Biz, zalimleri igte böyle ce-
zalandtrlz.

30. O (Allah'rn kudretinianlamayrp ö!üm-
den sonra bedeni didligi inkär eden)
käfirler, görmediler mi (bilmediler mi, bil-
melidirler) ki, güphesiz gu göklerve bu yer
önce (nür/ enerji, gaz gütlesi halinde) biti-
gik bir bütün iken, sonra Biz onlan ayrrdrk
ve her canhy sudan yarattrk (suyu, hayat
sebebi krldrk. Yahut hayatr denizlerde
baglattrk ve insanr da sulu topraktan/ bal-
grktan yarattrk). O halde nigin (kudretimizi
dügünüp) iman etmiyorlaf

31. $u yer (yerin hareketi), bu insanlart
sarsmasrn diye de, yeryüzünde sabit da§-
lar meydana getirdik ve yeryüzünde (ya-
hut da§larda) geni§, genig yollar meydana
getirdik ki, insanlar, bu yollardan iglerine
ulagabilsinler.

32. Biz 9u gö§ü (gökteki cisimleri) de
(kudretimizle dügmekten) korunan (bog-
lukta) birtavan gibi krldrk. Onlar ise, göteki
(güneg, Ay, yrldrzlar gibi) äyetlerden yüz
gevirmektedirler.

33. Gece ile gündüzü, güneg ile Ayt ya-
ratmrg olan da yegäne Allah'ttr. Bunlann
(günegin, Ayn ve di§er gezegenlerin) her
biri, ayn bir yörüngede htzla dönmektedir.

34. Ey Muhammed! Biz senden önce de
higbir ädemo§luna sonsuz hayat verme-
dik. Pekiyi, sen ölecek olursan, sanki on-
lar ebedi mi yagayacaklaP

35. Hercanh ölümü tadrctdtr. Bir imtihan ol-
mak üzere de Biz, sizi haytrla da, gerle de
(iyilikle de, kötülükle de) deniyoruz. Ve siz
sonunda ancak Bize döndünileceksiniz.
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36. Ey Muhammed! O küfre saplanmtg
olanlar seni gördükleri zaman: "Sizin
tannlannrza dil uzatran bu mu?" diyerek
seni ancak alaya alrrlar. Oysaki onlar,
Rahmän'rn (Rahmän olan Allah'tn) Kitabr
nr (birli§ini, Allah'rn peygamber gönderip
Kitap indirdi§ini ) inl«är edenlerin ta ken-
dileridir. (Yahut Rahmän diye bir tann bil-
mediklerini söylüyorlar.)

37. §u insan, sankiaceleden yarattlmtgtlr
(insan, yaratrhgtran acelecidir). Ben size
äyetlefimi (vaatetti§im dünyevi, uhrevi
azaplan) gosterece§im; hele siz öyle ace-
le etmeyin.

38. Bir de, o küfürde direnenler diyorlar ki:

"E§er do§ru sözlü kimseler iseniz, vaate-
dilen azap ne zaman gergeklegecek?"

39. O küfre saplanmtg olanlar, yüzledn-
den ve srrtlanndan o Cehennem ategini
atamayacaklan, kendilerine yardtm da

eNeivAsünesi Cüz:17
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olunmayaca§r zamanr (kryamet gününü)
bir bilselerdi! (Bunu söylemezlerdi.)

tO. Hayr! Onlara kryamet ansrzrn gelive-
recek de, onlan gagrrtacak; artrk onlar onu
geri geviremeyecekler; kendilerine mühlet
de verilmeyecektir.

41. Ey Muhammed!Ant olsun ki, senden
önce de birgok Elgi (peygamber) ile alay
edilmigti de, onlardan maskarahk yapan-
lan, alay konusu yaptrklan evap, sanver-
migt.

42. Ey Muhammed! De ki. "Geceleyin,
gündüzün, Rahmän'a (Allah'a) kargr sizi
kim koruyacak?" Hayrr! Onlar, Rabb'lerini
anmaktan (Kuian'dan) yüz gevirmektedir-
ler.

tl3. Yoksa onlan Bize kargr savunacak bir
trakm tiannlan mrvar? O uydurma tiannla-
n, kendilerine bile yardrm etmeye gügleri
yetmez ve onlar Bizden de yardrm (koru-
ma) görecek de§illerdir.

4. Hayrl Biz onlan da, atialannl da dün-
ya nimetlerinden faydalandrrdrk. Nihäyet
ömürleri bitmeyecekmig gibi kendilerine
uzun geldi. Pekiyi, onlar görmüyorlar mr
(bilmiyorlar mr, bilsinler) ki, Biz kudretimiz-
le gu dünyaya yöneliyoruz (yonelece§iz)
da, etrafrndan (onun topra§rnr, imannt,
ürünlerini, haynnr bereketini, l«äfirlerin
häkimiyetini) eksiltiyoruz (elailtece§iz).

$u halde galip olan onlar mrdrr? (Hayir,
Peygamber ve Ashab'rdrr.)

eNeivAsÜnesi 
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45. Ey Muhammed! De ki: "Ben sizi an-
cak vahiy ile uyanyorum. O (sanki) sa§rr
olanlar ise, uyanldrklan zaman bu ga§nyl
duymazlar."

tt6. Ant olsun ki, onlara Rabb'inin azabrn-
dan hafif bir esinti dokunacak olsa, hig
kugkusuz diyecekler ki:'Vah bize! Do§ru-
su bizler zalim kimselermigizl"

47. Kryamet günü igin Biz, adalet lerazi-
leri de kuraca§rz. Artk higbir kimseye en
ufak bir geyle haksrzhk edilmeyecektir. Ki-
ginin ameli, bir hardaltanesi a§trh§rnda da
olsa, onu leraziye getirece§iz. Hesapgllar
olarak da Biz yeteriz.

tl8. Ant olsun ki, Biz, Musa ile Härun'a da,
tal«ä sahipleri igin bir rgrk ve bir ö§üt ol-
mak üzere o hakk bätrldan iyice aylran
Kitabr (Ievrat'r) vermigtik.

49. O talcvä sahipleri ki, gryaben (gör-
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medikleri halde göniyormug gibi)
Rabb'lerinden korkarlar; kryamet korku-
sundan da titrerler.

S0. igte bu Kur'an da, Bizim indirdi§imiz
kutlu bir ö§üttür. Pekiyi, siz bunu inl«är mr

ediyorsunuz?

51. Ant olsun ki, Biz, daha önce (Musa
vs.den önce, Muhammed'den önce, ib-
rahim peygamber olmadan, erginlik ga§t-
na gelmeden önce) de ibrahim'e nigtünü
(hidäyetini) vermigtik. Talen Biz onu (onun

ehil oldu§unu, güzel sfatlan, üstün haslet-
leri haiz oldu§unu) bilirdik.

52. Hani bir zaman ibrahim, babaslna ve
kavmine demigti ki:'§u tapmakta oldu§u-
nuz heykel putlar nedir böyle?"

53. Onlar dediler ki: "Biz atialanmtzt bunla-
ra tapan olarak bulduk."

54. ibrahim dedi ki:'Ant olsun ki, siz de,
atalannrz da apagrk bir sapknltktastntz."

55. Onlar dediter ki: "Sen bize gerge§i mi
getirdin; yoksa oyun oynayanlardan mt-
sln?"

56. ibrahim dedi ki: "Haytr! Sizin Rabb'iniz,
göklerin ve yerin de Rabb'idir ki, onlart
yoktan meydana getirmigtir; ben de buna
gahitlik edenlerdenim."

57. 'Ve Allah'a yemin ederim ki, siz, ar-
kanrzr dönüp gittikten sonra ben, hig kug-
kusuz gu putlanntza kötü bir plan yapaca-

§rm!"
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58. Sonra (onlar puthaneden aynltp bay-
ram yerine gidince) lbrahim, o putlan pa-

ramparga etti;yalnrz putlann büyü§ünü bt-
raktr ki, kendisine dönsünler (ve onun, olup
bitenlere engel olamadt§lnt görsünler de,
Allah'a ortak kogtuklan tiannlann ne denli
äciz olduklannr anlasrnlar. Yahut putlann

äcizli§ini gönince, Tevhid inanctna dön-
sünler).

59. Onlar(bayram genli§inden dönüp bunu
görünce), dediler ki: 'Tannlanmtza bunu
kim yapt? Hig kugkusuz bunu yapan, za-
limlerden biridir."

60. Birileri dedi ki: "Duyduk ki, ibrahim
adrnda bir geng, bu tiannlanmva dil uza-
tryormug."

61. Dediler ki: "Haydin, onu halkln gözle-
ri önüne getirin; belki (onun yapttklanna,
söylediklerine) gahitlik ederler. (Yahut halk,
onu cezalandrrdr§rmrzt görsün.)

Cüz:17
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62. (ibrahim getirilince,) onlardediler ki: "Sen
miyaptrn bunu tannlanmtza ey ibrahim!?'

eg. ibranim dedi ki: "Belki bunu gu büyük-
leri yapmrgtrr. Haydin, onlara sorun; e§er
konugabiliyorlarsa, söylesinler."

Of,. Bunun üzerine kendi akrllanna müra-
caat ettiler; sonra birbirlerine: "Do§rusu siz,
evet siz, zalimlerin ta kendilerisini/' dediler.

65. Sonna (geytanlan taraflndan) yine eski
kafalarrna döndünilerek dediler ki: "(Ey ib-
rahim!) Ant olsun ki, bunlann konugamadr-

§rnr sen pek älä biliyorsunl"

66. ibrahim dedi ki: "Öyeyse Allah'tan bag-
ka, size higbir fayda ve za;tat getiremeyen
geylere mi tiapryorsunuz?"

67. "Size de, Allah'tan bagka taptklannrza da
yuh olsun! Nigin akhnrzr kullanmryorsunuz?"

68. (Onlar, delil ile konugmal(an äciz kalln-
ca,) birileri dediler;11; "F§ef (tannlarrnlz igin
bir ig) yapacaksanrz, Ibrahim'i yakn da,
tiann lannrza (boyle) yardrm edin!'

69. (Onlar, ibrahim'iatege atrnca,) Biz bu-
yurduk ki:"Ey ategl ibrahim'e kargr serinlik
ve esenlik oll"

70. Ve onlar, ibrahim'e kargr kurduklan ger
planr gergeklegtirmek istemiglerdi; ancak
Biz, onlan en büyük hüsrana u§rayanlann
ta kendileri klmrghk.

71. Hem de, Biz, ibrahim'ive Lüt'u kurtarrp
(oradan gl«an peygamberler sayesinde)
cümle älemler igin mübarek krldr§rmrz o
topraklara (eski §am bölgesine) ulagtrr-
mqtrk.

72. Btr de, Biz, ibrahim'e ishak'r ve iste-
§inden fazla olarak (torun olarak) Yakub'u
bahgetmigik. (Yahut büyük bir ihsan ola-
rak ona lshak'r ve Yakub'u bahgetmigtik.)
Biz hepsini de saalih (fayda[, dünist) in-
sanlar kldrk.

452

:i#i' h r;it(+;i ; e;tlr:ü1Jll.riüä

@"ir+ü ü 6t?i .?s!'ia1j ).L:r ilt.
Ät{At 'e. :,#; ü-, *L tt*\ Gj;
@'.i#ü ,- iü ütt 'r#,t ii'Ät |F üc
r!.,ij @',i+Jr:r ia'it'l*; ;i",it;:,i;
.jJ a'.J;ii ;qä t q./6 t;;'u,s\n it
'güu,,;.is air fÄr htt'F| @ 'c={,1-'

!j'!; @ l,\;i';ü?tö y ij tlG i!
ftot e X 't "i; i!.>'/it .1;t'{,.?ä.\l'i,l:;
§e;t;Y 6t Zü @ t+t'-i '#4 U;
'*t';#"idt ',!,'{ ü'}.: :r'CL;, *Lt:;t
'& qA ".;;iLl.jjü-i @ &++ üi
@6,3ui #i#"'#c i'€,1ät
u"','i rit -:i\ "i 

'+G qJt 
':Jt;@ "+G 

ri; |&üii',*d Giü,#r

73. Hem de, Biz onlan buyru§umuzla
insanlara do§ru yolu gösteren önderler
(imamlar) klmrgtrk ve hayrrlr igler yapma-
yr, namaz krlmayr, zekät vermeyi kendile-
rine vahyetmigtik. Zaten onlar, yalnrz Bize
trapan kimseler idiler.

74. Lüt'u da an! Biz, ona hüküm (hükmet-
mek, hikmet, peygamberlik) ve yüksek
bir ilim vermigtik ve kendisini o girkin igleri
iglemekte olan memleketten kurtarmrgtrk.

Qünkü onlar, gergekten yoldan grkmrg
kötü bir güruh idiler.

75. Btz, Lüfu da özel rahmetimizin igine
aldrk. Qünkü o, gergekten saalihlerden
(üstün ahlak[, faydalr insanlardan) idi.

76. Nüh'u da yäd eyle! Hani o, daha önce
(lbrahim ile Lüt'tan önce) dua etmigti de,
Biz de onun duasrnr kabul ettk; nihäyet
kendisinide, iman etmig olan ailesinide o
pek büyük srkntrdan kurtardrk.
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Tl.Ye Biz, äyetlerimiziyalan sayan o gü-

ruha karyr onu muzaffer krldtk (koruduk).

Qünkü onlar, gergekten kötü bir güruh idi-
ler. igte bu yüzden onlann hepsini (tufan

suyunda) bo§duk.

78. Davud'u ve Süleyman'r da yäd eyle!
Hani bir zaman o kavmin bagtbog (goban-

srz) koyunlannrn gece girip yaylldt§t ekin
tarlasr (veya üzüm ba§r) hakknda farklt
hüküm vermiglerdi. Taten Biz, onlann hü-
kümlerine gahit idik.

79. igte (Davud'un da sonra kabul etti§i )
o hükmü (fetvay) Süleyman'a (vahiyveya
igtihat ile) Biz o§retmigtik. Biz, onlann her
ikisine de hüküm (hükmetmek, hikmet,
peygamberlik) ve yüksek bir ilim vermig-
tik. Yine, Davud ile beraber (temsiliolarak
veya hal lisanryla) Allah't tesbih etsinler
diye da§lara ve kuglara boyun e§dirdik
(onlann da Allah'r tesbih ettiklerini dügü-
nüp moral bulmasrnl sa§ladtk.). Zalen
Biz, bunlan hep yapmaktayz.

80. Biz, savasta sizi srkrntrdan (yara al-
maktan) korusun diye Davud'a zvh yap'
ma sanatrnr da o§rettik. Arttk gükredici

olur musunuz!

81. Süleyman igin de kastrga (gibigiddetli,
ya§mur yüklü bulutlan sevkeden) rüzgära
boyun e§dirmigtik; onun emriyle (Allah'tn

emrine sebep olan duastyla,) bereketver-
di§imiz topraklara do§ru akar (eser) gider-
di. Zaten Biz her geyi bilmekteyiz.

(/9) Riväyet olunuyor ki, iki adam davalanna bak-
mak igin Hz.Davud'a bagvurdular. Bunlardan biri

dedi ki:'Bu adamtn koyunlan gece benim ekinime
veya üzüm ba§rma girip zarar verdiler. Hz. Davud
da, ekine verilen zarann, koyunlann d{erine denk
oldu§u dügüncesiyle, tazminat olarak, o koyunla-
nn, ekin sahibine verilmesine hükmetti. Henüz pek
geng yagta bulunan Hz Süleyman ise dedi ki: "Bana
göre, koyunlar, gegici olarak ekin sahibine verilme-

Cüz:17

li ve koyunlann sahibi, tarlay veya ba§r slah edip
ekini veya üzüm ba§rnr eski haline getidnceye ka-
dar, koyunlann sütleri, yünleri ve ddgacak yavru-
lan ekin sahibinin olmalrdr[ ondan sonna tiaraflar,

mallannr geri almaldrr." Hz.Davud da, bu hükmün
daha ädiloldu§unu kabuledip onu uygalatt.

eruelvAsünesi



Cüz:17

'd'L*A i'ri';r'i eli- ü *tgt ti
i:o',t' 'tl ;;-ij @ b+* .., ,t;"+i
'iqäG g ',h*'l' 

i13i üi: At t;i
'&;lt;i z*\, i i- s ct*kJ
@ ;-*u.r1 asitc* 3='t=,'*;
@ ;-r.,:r' i ß|Wt ri, ;-r:'y, jiJt,
@ ir+Jr-ijr 

'= 
-ir{"t7i-;-';,:.,ii;E:X;

*:* Ü :'i '# Qü :;t i1 o,!rrij
9.- ., ..- -i ., - .- .,.dljttu sjl YJ dJ Y üt ..:,LJEjtgicsitli

i(#,;"'i u#:tt @".od-,i.1' 
-,y J.s ;t

i.;:; W :;a.1p',-i.:.k, ;ll'U
g',rr'i''; t*i;rg ;j$ {,3, i, a;\Giy

'JG;.:i; -';J- 'i (.5, j".-:r;;.:,ü
ü;ij 2iljt ,2 ';tir:-, rr3? s.el'L.3:

@ ,i+, Li u: t;t-s, ,'t'Jt it+t

82. Süleyman igin (krymetli traglar grkar-
mak üzere) denizlere dalan ve daha bag-
ka önemli igler de gören o geytanlardan
(l«äfir esirlerden) da onun emrine vermig-
tik. (Onlann, Süleyman'rn emrinden grk-
mamalan, bozgunculuk yapmamalan igin)
onlan da Biz, gözetim altlnda tutuyorduk.

83. Eyyüb'u da yäd eyle! Hani o bir za-
man Rabb'ine goyle niyazda bulunmugtu:
"Ey Rabb'iml Gergekten dermanslz bir
dert sardr beni; Erhamu' Rrahrmi'n (mer-
hametlilerin en merhametlisi) de yegäne
Sensin!"

&4. igte Biz de, onun bu duasrnr kabul
etmi§; böylece onu saran hastah§r kal-
drrmlg ve tiarafrmtzdan bir rahmet ve iba-
det edenlere bir o§üt olmak üzere ailesini
(evinin ykllmaslnda ölen gocuklarr yerine
yenilerini), onlarla beraber daha bir o ka-
dannr kendisine vermigtik.
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85. ismail'i de, idris'i de, Zü'lkif i de yäd
eyle! Bunlann hepsi de (din u§runa güg-
lüklere) sabredenlerdendi.

86. Biz onlan da özel rahmetimizin igine
aldrk. Qünkü onlar gergekten saalih (üs-
tün ahlak sahibi) kimselerden idiler.

87. Zü'nnün'u (Yünus'u) da yäd eyle! Hani
o, bir zaman halkna öfkelenerek (arala-
nndan) grkrp gitmigti de, Bizim kendisini
srkrgrrmayaca§rmlzr (cezalandrrmaya-
ca§rmrzr, ona kargr kudretimizi kullan-
mayaca§rmrzr) sanmrgtr. Derken, karan-
hklar iginde (zifiri karanhk iginde, yahut
gece, deniz ve balk kaml karanhklarr
iginde) göyle niyaz etmigti: "Senden bag-
ka higbir tiann yoktur; Seni tenzih ederim.
Gergekten ben zalimlerden oldum!" (bak
Säffät139-12t4)

88. igte Biz onun bu duasrnl kabulettikve
kendisini o tiasadan (kederden) kurtardlk.
(Onu yutan balina, kendisini sahile attr.)
Biz, (bize ihläsla yalvardrklarr takdirde,
tasa geken) di§er mü'minleri de iste böyle
kurtanrrz.

89. Zekeripra'yl da yäd eyle! Hani bir za-
man o, Rabb'ine göyle niyazda bulunmug-
tu: "Ey Rabb'im! Sen beni yalnz(evlatsrz)
brrakma! Värislerin en hayrhsr da yegäne
Sensin!"

90. igte Biz, onun bu duasrnr kabul bu-
yurmu§; ona Yahya'yr ba§rglamrg ve egini
(krsrr oldu§u halde gocuk do§urmaya el-
verigliveya önceleri gegimsiz iken uyum-
lu) klm6trk. Gergekten bunlar (bu ebe-
veyn veya anrlan peygamberler), haylr
iglerinde yanglyorlardr; umut ve korku ile
de Bize yalvarryorlardl ve onlar Bize kargt
derin bir saygr besliyorlardr.

eNeiyAsünesi

(SB) Hz. Eyyüb, ls bin ishak'rn soyundandrr. Allah
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(C.), kendiisne peygamberlik, genig bir aile ve bü-
yük bir servet verdi. Ancak evinin yklmasl sonucu

aile ferüerinin p§u öldü ve servetini de kaypetti;

ayrrca kendisi de, ailesini kaypetmig olmak Üzün-

tüsünden, yrllarca süren siyatik, felg gibi bir hasta-

lr§a yakalandr; sonra antlan duantn bereketiyle ve

zahiri sebeplere de bagvurmasyla sa§lt§tna ka-

vustu ve kaypettiÖi aile ferüerinden daha fazlastna

sahip oldu.

(85) Zülkifl, ityas Peygamber veya Yüga bin Nün

veya da Zel<eiyya Peygamberdir. Zü'lkifl, bülrük

nasip sahibidemeKir.

(84 Zü'nnün, balinacr, balina adamt demek
olup Hz. Yunus'dur. Bu kssa, Säffiät 13$ 144.

äyetlelinde daha genig anlattlmal<tadtr.
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91. Fercini (edep yerini) cinseliligkinin ha-

ramrndan da, helälinden de korumu§ olan

o krzr (Meryem'i) dayäd eyle! Derken, Biz

ona ruhumuzdan (yalnrz Bizim emrimizle
olan ruhtan, ya da Cebräil'den) üfürmüg-

tük; kendisinide, o§lunu dacümle älemler
igin büyük bir ibret krlmtgttk.

92. igte bu (Tevhid dini islam), güphesiz

bir tek din olarak sizin dininizdir; Ben de
sizin yegäne Rabb'inizim. Öyleyse yalnlz

Bana tapln!

90. insanlar ise, kendiaralannda (din igin-

de) birli§i bozdular. Onlar hepsi Bize dö-

nücüdürler.

94. Arhk her kim, mü'min olarak (islam'a
göre) iyi igler yapacak olursa, igte onun
eme§i inkär edilmeyecektir. Zaten Biz onu
kesi n olarak y azmal<taY z.

95. Heläkine hükmetti§imiz bir memle-
ket halkrntn, gergekten (tövbeye, hayata)

exeivA sünesi Cüz:.'17



Cüz:17 ENB|YA SÜRES| 456

dönmeleri(yahut kryamette ceza igin Bize
dönmemeleri) iml«änslzdr r.

96. Nihäyet Ye'cüc ile Me'cüc'ün (boz-
guncu uluslann önündekiengel) agrhp da,
onlar her tepeden akln eüikleri (yahut in-
sanlar mezarlanndan ftrladtklan) zaman

97. Ve gergek olan vaad (kryamet) yakla-
§rnca, igte o zaman küfre saplanmlg olan-
lann gözleri bakakalacakfi r. Onlar: "Eyruah
bizel Gergekten biz bundan gaflette imigiz;
hayrr, biz zalim kimselermigi/' diyecekler.

98. §üphesiz siz (küfre saplanmrg olanlar)
de, Allah'rn drgrnda taptlklannrz (puflar,
lblis ile avenesi) da, Cehennem yakrtr ola-
caksrnlz; sizin varaca§ nz yer orasrdr r.

99. E§er o tiaptrklan, gergekten tiannlar
olsalardr, onlar Cehenneme varm azlarü.
(TannlarCehenneme girer mi hig!) Ve on-
lann (tapanlarla trapllanlann) hepsi sonsu-
za dek Cehennemde kalacaklardtr.

1ü). Cehennemde onlar igin yalnlz gid-
detli bir inleme vardrr ve onlar orada hig-
bir gey (yahut kendilerini sevindirecek bir
ses) duymazlar.

101. O kimseler ki, kendileri igin tarafr-
mrzdan en güzel saädet (Cennet) takdir
edilmig, igte onlar Cehennemden muflaka
uzak tutulacaklardtr.
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102. Onlar (bahtiyar nü'minler), Cehenne-
min o korkung u§ultusunu duymazlar ve
onlar, canlannrn istedi§i nimetler iginde
sonsuza dek kahcldlrlar.

103. O en büyük dehget, onlarr (muflu
mü'minleri) kaygllandrrmaz; melekler, on-
lan kaqllaylp : "igte size vaatolunan güzel
gününüz!" diyecekler.

104. O günü dügünün ki, yazrh käsrflarrn
tomannt dürer gibi (yahut Sicil adrndaki
melek, ölüm anrnda insanrn amel defte-
rini dürdü§ü gibi) gogü dürece§iz; ilk ya-
ratmaya bagladr§rmrz gibi onu tekrar eski
haline getirece§iz. Bu, Bizim üzeimize
aldr§lmrz bir vattlr. Biz vaadimizi muflaka
yerine getiriciyiz.

105. Ant olsun ki, Biz, Tevraftan sonra
Zebüt' da (yahut Levh-r Mahfüz'dan sonra
Kubal Kitaplarda) da yazdrk ki, bu dün-
yaya (Mukaddes Topraklara, Cennete)
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saalih (ahlakh, insan haklarrna saygrh)
toplumlar väris olacaklardr r.

106. Hig kugkusuz bunda (tarihfolaylarda,
ö§ütlerde, vaatlerde, gelenekleri yagatan
de§i!,) gergek manada kulluk eden top-
lum igin önemli bir mesaivardlr.

107. Ey Muhammed! Biz seni bütün
älemler igin ancak büyük bir rahmet ola-
rak gönderdik.

108. De ki: "Bana, (tiann inancr olarak) sa-
dece, sizin Tannnrzrn bir tek Tann oldu§u
(higbir orta§r bulunmadr§r) vahyolunuyor.
Artrk siz Müslüman olur musunuz (Müs-
lüman olunuz; yalntz Allahh taprnrz; Ona
teslim olunuz) !

109. E§er onlar, bundan sonra da (Iev-
hidden, Allah'rn higbir ona§r olmadr§r
inanondan) yüz gevirmeye devam ede-
cek olurlarsa, artrk de ki: "Ben, bana vah-
yolunanlan hepinize egit olarak agrkladrm.
Size vaatolunan geyin (islam zaferinin,
kyametin) ise, yakrn mr, yoksa uzak mr
oldu§unu bilmiyorum."

110. "$üphesiz sözün agrk olanrnr da,
gizli tuttu§unuzu da bilen Allah'trr."

111. "Bilmiyorum ki, belki de o vaatolunan
cezanrn ertenlenmesi, sizi daha gok srna-
mak ve bir vake dek sizi dünya nimetle-
rinden faydalandrrmak igindir."

112. Dedi (de!) ki: "Ey Rabb'im! (Bizimle
o käfirler arasrnda) o hak (azap, zaler)
ile hükmünü ver! Zaten bizim Rabb'imiz,
Rahmän'drr; sizin yakrgtrrdrklannrza (bätrl
iddialannrza) kargr yardrmr umulandrr."

Cüz:17

HAcc sÜnesi: zz

Hacc Süresi, Medine'de näzil olan süreler iginde
19. srrada bulunmaküadr6 78 äyettir. Di§er bir gö
nige göre, 19. äyetten itibaren 6 äyet medine'de,
di§erleri ise Mekke'de näzil olmugtur. Bu sürede
Haccrn nikünlerinden, Hz. ibrahim tiarafrndan bag-
latrlan Hacc gelene§inin Peygambe/imiz (S.) tara-
frndan devam ettirildi§inden bahsedildiüi igin süre,
bu ad almrgrr.

aisrvri lLAxi nnanuAuinnanfur

1. Ey insanlar! Rabb'inizden (Rabb'ini-zin
buyruklanna aykn hareket etmekten) sa-
knrn; günKi kryamet depremi gergekten
pek korkung bir geydir.

2. Onu görece§iniz gün, her emzikli kadrn,
emzirdi§i gocu§unu unutiacak; her gebe
kadrn da gocu§unu dt§ürecek. Hem de,
sen insanlan (sanki) sarhog olarak gör-
ceksin, oysaki onlarsahog deöillerdir; an-
cak Allah'rn azabr gok getindir.

Hlcc sünesi
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3. insanlardan öyleleri de vardlr ki, hig bil-
gileri olmaksrzrn Allah (Tevhidi, kudreti)
hakkrnda tartrgmaya girer, durur ve azgtn
her geytanrn izine uyar, gider.

4. $eytan hakknda kesin olarak goyle
yazrlmrgtrr: Her kim, onu kendine dost
edinecek olursa, bilsin ki, §eytan kendisi-
ni mutlaka yoldan gtkaracak ve alevli Ce-
hennem azabna iletecektir.

5. Ey insanlar! Siz e§er öldükten sonra ye-
niden dirilmekten herhangi bir güphe du-
yacakolursanz, §unu kesin olarak bilin ki,
Biz, sizi önce topraktan, sonra meniden,
sonra alakadan (menideki spermden, kan
prhtrsrndan), sonra uzuvlan önce belirsiz,
sonra belirlenmig can[ bir et pargasrna-
dan yarattrk ki, (kudretimizi) size göstere-
lim. Hem de, Biz, diledi§imizibellibirvak-
te de§in rahimlerde tutanz; sonra sizi bir
bebek olarak (annenizin kamrndan) drgan
gia,rrlz; sonra (akl ve beden olarak) en
güglü ga§rnrza erigmeniz igin sizi yagatr-
rz.Ye iginizden kiminiz bu arada ölüyor;
kiminiz de ömnin dügkünlük ga§rna de§in
geri brraklryor( yagatrhyor) ki, bilgi sahibi
oldu§u bir dönemden sonra pek bir gey
bilmez hale gelsin (bunasrn). Sen yeryü-
zünü de önce sönük (kupkuru) gönirsün;
ancak Biz, onun üzerine ya§mur indirdik
mi, o, kprrdanrr; kabanr ve her gegitten
harika bitkiler yeti$irir.
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6. igte bu (anrlan hususlann anlattlmasl),

§unun kesin olarak bilinmesi igindir ki,

Allah, yegäne haktr (hak tanndrr); ölüle-
ri diriltecek olan da kesinlikle Odur ve O,
güphesiz her geye Kaadirdir.

7. Ve kyamet mutlaka gelecektir; bunda
higbir güphe yoktur. Bir de, Allah, mezar-
lardaki ölüleri mutlal<a diriltip mahgere
gönderecektir.

8. insanlardan öylesi de vardrr ki, higbir
bilgiye, higbir rehbere ve aydrnlatrcr bir ki-
taba dayanmaksrzrn, Allah flavhidi, kud-
reti) hakknda tartrgmaya girer.

9. O (bedbaht), srrf Allah yolundan saptrr-
mak igin, iki yanlanna gururla sallanarak
(gerdan krarak) Allah flevhidi) hakknda
tiartrgmaya girer, durur. Dünyada onun
igin rezil- rüsva olamk vardrr; kryamet gü-
nünde ise ona o yakrcr ategin azabrnr tiat-

trraca§rz.

458
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10. Ona göyle denilecek igte bu, senin
önceden ellerinle iglediklerin yüzündendir.
Talen Allah, kullanna hig de zulmedici de-

§ildir.

11. insanlardan öylesi de vardrr ki, Allah'a
yalnz bir yönden tapar: igte e§er kendi-
sine bir iyilik gelecek olursa, onunla igi

rahatlamrg olur; yok e§er kendisine bir
kötülük gelecek olursa, yüz geri nankör-
lü§e döner. O, dünyasrnr da, ährretini de
kaybetmigtir. lgte bu, apagrk hüsranrn ta
kendisidir.

12.O, Allah'rn drgrnda da, kendisinezatat
da, yarar da getiremeyen varhklara yalva-
nr. igte bu, uzak (büsbütün) saprklr§rn ta
kendisidir.

13. O, zrrrafl, yaranndan daha yakn olan
bir kimseye yalvanyor. Onun yalvardr§r,
gergekten ne kötü yardrmo (koruyucu) ve
ne kötü yoldastrr!

14. §üphe yok ki, Allah, (ortak kogmaksr-
zrn) iman edip (islam'a göre) iyi igler de
yapan kimseleri, altlanndan rrmaklar akan
Cennetlere koyacaktrr. Qünkü Allah, neyi
dilerse, mutlaka onu yapar.

15. Her kim, Allah'rn, bu dünyada ve öbür
dünyada Elgisi'ne asla yardrmda bulun-
mayaca§rnr sanryorsa, haydi, (öfkesinden
kurtulmak igin) kendi evinin tavanrna bir ip
baölasrn; sonra kendini assrn. (Yahut bir
vasrta ile gö§e grksrn; sonra bu yardrmr
kesmeye gahgsrn.) Sonra baksrn, onun
ger ptanr, krzdr§r ilähi ayrdrmr engelleye-
bilecek midir?
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16. lgte Biz, böylece bu Kur'an'r ( tama-
mrnr) da apagrk äyetler halinde indirdik.
Ve güphesiz Allah, kimi dilerse, onu
hidäyete erigtirir.

17. §üphesiz o kimseler ki, iman ettiler
ve o kimseler ki, Yahudi, Sabir, Hrris-
tiyan, Mecüsi ve mügrik (Allah'a ortak
kogan) oldular (ve küfürlerinde rsrar et-
tiler), Allah, mutlaka kryamet günü onlar
arasrnda hükmedip hakhyr haksrzdan
ayrracaktrr. (Herkese hak etti§i cezayt
verecektir. Mü'minleri Cennete, käfirleri
Cehheneme koyacaktrr.) Qünkü güphe-
siz Allah, her geye gahittir.

18. Görmedin mi ki, gu göklerde ve bu
yerde ne varsa, güneg, Ay, yrldrzlar,
da§lar, a§aglar, hayvanlar ve insanlarrn
birgo§u güphesiz yalnrz Allah'a secde
ediyorlar; birgok insana (käfir olanlara)
daazap hak olmugtur. Zaten Allah, kimi
aga§rlatrrsa (bedbaht kllarsa), arttk ona
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saadet verecek yoktur. Qünkü Allah,
neyi dilerse, onu mutlaka yapar.

19. §u iki taraf (mü'minler ile käfirler),
Rabb'leri (Tevhidi) hakkrnda gekigen iki
hasrmdrr. igte gu käfirler igin ategten bir
elbise bigilmigtir; baglan üstünden kay-
nar su dökülecektir.

20. Onlarrn karrnlarr iginde olan organ-
lar ve derileri o su ile eritilecektir.

21. Onlar igin demirden kamgrlar da
vardrr.

22. Onlar rstrraptan kurtulmak igin ora-
dan her grkmak istediklerinde, oraya
geri döndürüleceklerdir ve kendilerine:
"Haydi, tadrn bu yakrcr ategin azabrnr!"
denilecektir.

23. §üphe yok ki, Allah, (Tevhid ima-
nryla) iman edip (islam'a göre) iyi igler
de yapanlarr, altlanndan rrmaklar akan
Cennetlere koyacaktrr. Onlar orada al-
trn bileziklerle ve incilerle bezenecekler-
dir; orada giyecekleri de ipek olacaktrr.
(Yani Cennet yaränr, dünya hayatrnda
ancak büyük hükümdarlarda görülen en
debdebeli hayatr ve daha fazlasrnr da
yagayacaklardrr.)
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24.Ye onlar (Cennette) sozün pek güze-
line yönlendirilecekler ve Hamid'in (her
türlü övgüye layrkolan Allah'rn) yoluna ile-
tileceklerdir. (Allah'rn o nimetlerine hamd
ve gükredecekleri mel«äna iletileceklerdir.
Yahut onlar, dünyada, sözün pek güzeli
olan Tevhid kelimesine, Ku/an'a yönlen-
dirilmigler ve Hamid olan Allah'ln hak yo-
luna iletilmiglerdir.)

25. O kimseler ki, küfre saplanmrglar ve
Allah yolundan ve yerliolsun, tagrah olsun,
bütün insanlara egit (olarak Krble, Hacc
mäbedi) krldr§rmrz Mescid-i Haram'dan
a[koymaya gahglrlar ve burada zulüm yo-
luyla (bile, bile, ihtikär yapmak, büyük gü-
nahlar iglemek süretiyle) hal<tan sapmak
isterler, Biz, muhakkak surette onlara pek
aokh (dayanrlmaz) bir azaptan tattrraca-

örz.

26. Hani bir zaman da Biz, ibrahim'e
Beytullah'rn ([(ä'be'nin) yerini belirleyip
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gostermig ve ona demigtik ki: "Bana higbir

§eyi ortak kogma ve Evimi, tavaf edenler,
(namazda) ayakta duranlar (yahut orada
oturanlar), rükü ve secde edenler igin te-
miz tut!"

27.'\le insanlar arasrnda Hacca ga§rr ki,
yaya olarak, bitkin (yorgun, argrn) develer
srrtrnda uzak yollardan sana (Kä'be'ye)
gelsinler."

28.'Täki, kendileriigin olan birtakrm (dini
ve dünyevi) faydalan bizzal görsünler ve
belli günlerde (Kurban kesme günleri olan
Bayramrn birinci gününden ügüncü günü-
ne kadar) kendilerine nzk olarak verdi§i-
miz kuöanhk hayvanlar üzerinde (kesim
srrasrnda) Allah'rn adrnr ansrnlar. Sonra
o kurban etlerinden hem kendiniz yeyin;
hem de zavalh yoksula yedirin."

29. "Sonra insanlar kirlerini gidersinler
(gerekli trras ve temizli§i yapsrnlar); adak-
lannr da yerine getirsinler ve Atk (l(adim)
Evi (Kä'be'yi, ihramdan grkmayt gerekti-
ren Rükn Tavafr olarak) tiavaf etsinler."

30. Yaprlacak ig igte budur. Her kim
Allah'rn yasaklanna (Harem bölgesi ile
Hacc vecibelerine, Kä'be'ye, Kutsal Ken-
te, Kutsal Aya) saygr gösterecek olursa,
igte o, Rabb'i katrnda kendisi igin daha ha-
yrrhdrr. Size Kudan'da (Mäide:3) okunan-
lar drgrnda kalan sa§mal hayvanlar (on-
lardan yararlanmak) size heläl kltnmtg-
trr. Artrk o pislik putlardan (putlara saygr
igin sa§mal hayvanlardan yararlanmaya
yasak koymaktan /Mäide: 103) ve yalan
sözden (bu yasaklarr Allah'a izafe etmek-
ten) de kagrnrn!
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31. Siz, Allah igin hanif (yalnz Tevhid dini-
ne itibar eden), Ona ortak kogmayan kul-
lar olun! Her kim de, Allah'a ortak kogacak
olursa, sankio, gökten dügüp de kendisini
kug kapmrg veya nizgär, kendisini uzak
bir yere frrlatmrg gibidir.

32. igte bu böyledir. Her kim de, Allah'tn
giarlannr (Hacc kurbanlanna) saygl göste-
recekolursa, igte bu, gergekten kalplerde-
ki takvädan ileri gelmektedir.

33. Haccrn kurbanhk halruanlannda belli
bir vakte (kesilece§i zamana) de§in (sü-
tünden, yününden faydalanmak, slrttna
binmek gibi) birtakm faydalar vardtr. Son-
ra o kurbanlann kesim yeri, Atfk (Eski)
Ev'dir. (Kä'be'nin gevresinde, lGbe'ye
uzaklr§r 6 ile 16 km. arastnda de§igen Ha-
rem Bölgesidir.)

34. Biz, sizden önce her mü'min ümme-
te de bir kurban kesmeyi gerekli (yahut
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bir kuban kesme yeri) krHrk ki, Allah'rn,
kendiledne rrzk olarak verdi§i sa§mal hay-
vanlardan bo§azlaken üzerlerine Allah'rn
adrnr ansrnlar. lgte sizin Tannnrz, bir tek
(ortaksrz) Tanndrr. Oyleyse yalnrz Ona
testim olun!Ve ey Muhammed! ihläsll, al-
gakgönüllü insanlan müjdele!

35. Onlar (mutlu ve kutlu olanlar), o kim-
selerdir ki, Allah'rn adr anrhnca, kalpleri
titrer; baglanna gelenlere de sabrederler;
namazr da gere§ince krlarlar ve kendile-
rine nzk olarak verdi§imiz nimetlerden de
Allah igin harcarlar.

36. Biz, büyük bag hapanlardan da sizin
igin Alläh'rn dininin niganelerinden olan
kurbanhk krldrk. Onlarda sizin igin haylr
(dinive dünyevifaydalar) vardrr. igte onlan
ayal«ta sol ayaklan ba§h olarak keserken
üzerlerine Allah'rn adrnr anrn. Kesimden
sonra yan üstü yere dügtüklerinde (canlarr
tamamen grktr§rnda), artrk onlann etlerin-
den hem kendiniz yeyin, hem de dilenme-
yen (ihtiyacrnr söylemeyen) kanaatl€r ve
dilenen (ihtiyacrnr söyleyen) yoksullara da
yedirin. igte gükredersiniz diye bu hayvan-
lan sizin emrinize verdik.

37. O kurbanlann etlerive kanlan Allah'a
erigecek de§ildir; fakat Allah'a erigecek
olan yalnrz sizin takvänrzdrr (imanh, ihläsh
amellerinizdir). Sizi hidäyete erdi rdi§inden
dolayr Allah'r yüce tanryasrnlz diye o hay-
vanlan igte böylece sizin emrinize verdi.
Ve ey Muhammed! Laylkryla iyi davra-
nanlan müjdele!

38. §üphesiz Allah, iman etmig olanlarr
(mügriklere kargr) korur. Qünkü Allah, hig-
bir hain ve nankörü (mügriki) sevmez.
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39. Kendilerine kargr savagrlan Müslü-
man'lara, gergekten zulme u§radlklan igin
savasma izni verildi ve hig kugkusuz Al-
lah, onlan muzaffer krlmaya Kaadirdir.

40. Onlar o kimselerdir ki, srrf: "Rabb'imiz,
yalnrz Allah'tr/' dedikleri igin yurtlanndan
haksrz olarak grkanlmrglardrr. E§er Allah,
bazr insanlann gerrini di§er bazr insanlarla
savmasaydr, iglerinde Allah'rn adr gokga
anrlan manastrrlar, kiliseler, sinagoglar ve
mescidler bile mutlaka ykllrp giderdi. Ve
hig güphesiz Allah, Kendi dinine yardrm
edenlere yardrm edecektir. Hig kugkusuz
Allah Kaviy/dir (son derece güglüdür),
Aziz' dir (yegäne galiptir).

41. Onlar, o Müslüman'lardrr ki, e§er Biz,
onlara yeryüzünde iktidar verecek olur-
sak, namazr gere§ince (islam'a göre) kr-
larlar; zekätr verirler; iyili§i emrederler ve
kötülükten ahkoymaya gahgrrlar. Bütün
iglerin sonu da, yalnrz Allah'rndrr.



463

42, 43, tl4. Hem de, eY Muhammed!
E§er onlar (inatgr l«äfirler) seni yalanhyor-

larsa, igte onlardan önce Nüh kavmi de,
Ad kavmi de, Semüd kavmi de, lbrahim
kavmi de, Lüt kavmi de, Medyen yalänr
da peygamberlerini yalanlamlglardt; Musa
da, yalanlanmrgtr. Bunun üzerine Ben, o
käfidere önce mühlet vermigtim; sonra
da kendilerini garpruermigtim. lgte Benim
kahredici azabrm nasrlmrg (görsünler)!

ttS. Böylece nice memleketler (halk) zu-
lüm yaparken, Biz onlan heläk ediverdik;
igte nice duvarlar, gökmüg olan gattlann

üstüne yrkrlmrg; nice kuyular da kullanul-
maz hale gelmig ve nice yüksek saraylar
bombog kalmtgttr.

tl6. O l«äfirler, hig yeryüzünde dolagrp da,
(peygamberlerini yalanlayanlann sonlan-
nr) anlayacak kalpleri ve (haberlerini) igi-

tecek kulaklan olmah de§il miydi! Ancak
gergek gu ki, gözler kör olmaz; fakat gö-

§üslerin igindeki kalpler kör olur.
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47. Ey Muhammed! O käfirler, (alay ede-
rek, kendilerine vaatedilen) azabtn gabuk
gelmesinisenden istiyorlar; Allah da, vaa-
dinden asla caymayacaktlr. $u da bir ger-
gektir ki, Rabb'inin kattnda bir gün, sizin
saydrklarrnzdan bin yl gibidir. (lnsanlara
göre uzun saytlan müddetler, Allah'tn he-
sabrna göre pek krsadlr.)

tt8. Nice memleketler de vardtr ki, onlar
zulmederken, önce kendilerine mühlet ver-
dim; sonra da onlan garprverdim. Son dö-
nüg de ancak Banadtr.

49. Ey Muhammedt De ki: Ey insanlar! Ben
sizler igin ancak apagk bir uyarucuym.

S0. igte o kimseler ki, (Ievhid imanryla)
iman ederler; saalih (lslam'a uygun) igler
de yaparlar, onlar igin tam ba§tglanma ve
en iyi nzk (Cennet) vardtr.

51. O kimseler ki, äyetlerimizietkisiz kllma
yolunda birbirleriyle yangtyorlar, igte onlar

HRcc süResi Cüz:17
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da Cehennem yaränrdrr.

52. Ey Muhammed! Biz senden önce de
higbir Resül (Elgi) ve Nebi (peygamber)
göndermedik ki, o, (vahiyden önce kendi-
li§inden) bir geyi arzu etti§i zaman, §eytan
onun azusuna ille de vesvese (begeriaau-
lar) katmaya gahgmasrn. Ancak Allah, (in-
di rdi§i äyetlerle) geytan r n kattl§ r vesveseyi
iptal eder; sonra Allah, Kendi äyetlerinin
hükümlerini (peygamberlerin kalplerine)
sa§lamca yerlegtirir. Zaten Allah, Alim'dir
(her geyi hakkryla bilendir), Hakim'dir (bü-
tün iglerinde hikmet yaratandrr).

53. Allah'rn, geytana bu iml«änl vermesi,
kalplerinde hastahk bulunan ve kalpleri
kaskatr olan kimseler igin bunu bir deneme
vesilesi klmak igindir. Talimler (bu iki züm-
re) ise, hig kugkusuz (haktan, Peygamber-
den, mü'minlerden) uzak (derin) bir aynhk
igindedirler.

54. Hem de, kendilerine gergek ilim (Tev-
hid, KuCan ilmi) verilenler, bu Kufan'ln
güphesiz Rabb'in katrndan gelmig gerge-

§in ta kendisi oldu§unu bilsinler de, ona
iman etsinler; böylece kalpleri Ku/an'la
rahatlasrn. §u da bir gergek ki, Allah, iman
edenleri (iglerinde) hig kugkusuz dosdo§ru
yola iletir.

55. O l«äfirler ise, kryamet (ölüm) anstztn
kendilerine gelinceye veya krsrr (kendileri
igin hayrsrz olan, gecesi olmayan) bir gü-
nün azabr gelinceye de§in Ku/an (Pey-
gamber) konusunda bitmek bilmeyen bir
güphe iginde kalacaklar.

(52) Resü|, Allah'rn(C.), insanlan davet edeceüi
yeni bir geriat (kanun) ile gönderdi§i peygamberdir.
Nebi ise, bunu da kapsar; Allah'rn(C.), eski bir ge-
raiti (kanunu) uygulamak igin gönderdi§i peygam-
beri de kapsar. Niteki Hz. Musa ile Hz. isa arasrnda
yasamrs olan israil O§ullarr peygamberleri hepsi
Resül de§il, Nebi idiler; hepsi seriat olarak Tevrat,r
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uyguluyorlardr.

Di§er bir gönige göre Resül ile Nebinin tanrmr 9öy-
ledir: Resü|, hem mucizesi olan, hem de kendisine
indidlmig Kitab olan peygamberdir; Resül olmayan
Nebi ise, kendisine indirilmig Kitabr olmayan pey-
gamberdir.

Bir di§er gönige göre, Resü|, kendisine mele§in
vahiy getirdi§i peygamberdir; Nebi ise, hem buna
deni[ hem de peygamberlere özgü bir rtiya halinde
kendisine vahiy gelen peygambere denir.
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56. O gün (kryamet günü) hükümranltk,
yalrr'zAllah'rndtr; O, insanlar arastnda hü-
küm verecektir: lgte iman etmigve (!slam'a
göre) iyi igler de yapmls olanlar, Naim (ni-

meüeri bol) Cennetlerinde olacaklardlr.

57. Küfre saplantp äyetlerimizi yalan sa-
yanlara geline, igte onler igin de kahredici

bir azapvardlr.

58. Bir de, o kimseler ki, Allah yolunda
yurtlanndan gög ettiler, sonra öldünildüler
veya öldüler, elbette ki, Allah, onlara güzel

bir rrzk verecektir. Zaten Allah, rlzk veren-
lerin gergekten en hayrllstntn tia kendisidir.

59. Hig kugkusuz Allah, onlarr hognut ola-

caklan bir yere koyacaktrr. Zaten hig 9üp-
hesiz Allah Alim'dir (her geyi hakktyla bi-
lendir), Halim'dir (müstahaklann cezaslnl
vermekte acele etmeyendir).

eO. igte bu böyledir. Her kim de, (savaqtn

yasak oldu§ ve bu yasa§tn henüz äyetle

kaldrrlmadr§r Haram aylan'nda /Bakara:
194) kendisine yaptlan saldtnya misliyle
kargrhk verecek olup da; sonra (yurdundan
grkanlmak süretiyle) kendisine zulmedile-
cek olursa, hig kugkusuzAllah ona yardtm

edecektir. Hig güphesiz Allah Afüvt/dür
(gok affedicidir), Gafüldur (gok ba§tglay-
crdrr).

61. Allah, bu yardrma lGadirdir; günkü O,
gergekten geceyi gündüze katar; gündüzü

de geceye katar ve güphesiz Allah Semldir
(her geyi hakkryla igitendir), Basit'dir (her
geyi pekiyi görendir).

62. igte bu böyledir;günkü güphesiz Allah,
(tanrr olanak) yegäne haktlr; o l«äfirlerin,

Onun drgrnda taptlklan ise, bätlltn ta ken-

disidir ve Allah yegäne'AIiy/dir (yüceler
yücesidir), Kebä'dir (pek. uludur).

Gl. Görmedin mi ki, Allah, gu gökten
ya§muru indirir de, bu,yeryüzü yemyegil

olur! Qünkü Allah gergekten Latfftir (pek

lütufkärdrr), Habit'dir (her geyden haber-
dardrr).

O4.Su göklerde ve bu yerde ne varsa hep
si yalnrz Allah'tndrr ve hig kugkusuz Allah
yegäne Öaniy/dir (her hususta slnlr§lz
zenginli§e sahiptir), Hamid'dir (btitün öv-
gülerin gergek merciidir).
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65. Görmedin mi ki, Allah, bu yeryüzün-
de olanlan ve buyru§uyla denizde akrp
giden gemileri sizin emrinize vermigtir ve
gu gö§ü de Kendiizniolmadrkge bu yerin
üzerine dügmekten korur. Qünkü Allah, in-
sanlara hig güphesiz Reüf'tur (gok gefkat-
lidir), Rahim'dir (gok merhametlidir).

66. Size ilkin hayat veren de, sonra sizin
canrnrzr alacak olan da, sonra siziyine di-
riltecek olan da ancak Allah'tlr. Hig kugku-
suz Su insan gok nankördür.

67. Biz, her ümmet igin ayn bir geriat
(kanun hükümleri, ibadet tiazr, bayram)
krlmrgzdrr; onlar onu uygulamaktadtr. öy-
leyse onlar din iglerinde seninle gekigme-
ye kalkqmaslnlar (sen onlarla tartrgmaya
girip de, kendilerine gekigme imkänlnr ver-
me) ve sen yalnrz Rabb'ine fievhidine)
davet etmene bak! Qünkü hig kugkusuz
sen dosdo§ru bir yol üzeresin.
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68. E§er (hak apagk ortaya grkilktan son-
ra) onlar yine de seninle gekigecek olurlar-
sa, de ki: Allah, sizin yapmakta olduklarr-
nrzren iyibilendir.

69. Hakknda anlagmazlr§a dügtü§ünüz
hususlarda Allah, kryamet günü aranrzda
hükmedecektir.

70. Bilmiyor musun ki, Allah, 9u gökler-
de ve bu yerde ne varsa hepsini güp-
hesiz bilir. Qünkü bu, bir Kitapta (Levh-r
Mahfüz'da) kayrthdrr. igte bu (bunlarr bil-
mek, Levh-r Mahfüz'a kaytetmek, onlar
arasrnda hükmetmek), güphesiz Allah'a
pek kolaydrr.

71. Hem de, o käfirler, Allah'tan bagka da,
Allah'rn, tiaprlmalan hakkrnda higbir delil
indirmedi§ive kendilerinin de, tannnrn or-
taklan olduklan konusunda hig bilgi sahi-
bi olmadrklan geylere kpryorlar. Zalen o
zalimlerin (Allah'a ortak koganlann) higbir
yardrmcrsr yoktur.

72.Yüzlenne kargr apagrk olan äyetlerimiz
okundu§u zaman da, o käfirlerin (asrk)
suratlannda inkär sezersin; neredeyse
äyetlerimizi kendilerine okuyanlara saldr-
racaklar. De ki: §imdi size bundan daha
kötüsünü haber vereyim mi? Cehennem
ategi! Allah, onu l€firlere vaatetmigtir. Ve
ne kötü son durak orasr!

HAcc SÜRES|
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73.Ey insanlar! Size bir örnek verilmigtir;
igte onu dinleyin: Allah'tn dlglnda da tap-
tr§rnrz geyler, bunun igin hepsi bir araya
gelseler de, higbir zaman bir sinek bile
yaratiamayacaklardlr. Sinek, onlardan bir
nesne kapacak olsa, bunu ondan geri de
alamazlar. (Bäilla) tapan da äciz, tiaptlan

daäciz.

74. Allah'a ortak koganlar, Onu hak-

kryla tianryamadrlar. Hig güphesiz Allah
Kavil4r'dir (pek küglüdür\, Pziz'dir (yegäne
galiptir).

75. Allah, meleklerden de (peygamberlere
vahiy indirmek igin) elgiler seger; (aldtkla-

rr vahyi insanlara bildirmek, hakka davet
etmek igin) insanlardan da Elgiler seger.

§üphesiz Allah Semidir (hergeyi hakkryla
igitendir), Basir'dir (her geyi pekiyi gören-

dir).

76. Allah, onlann yaptklarlnl da, yapacak-

Cüz:17

lannr da bilir; bütün igler de yalntz Allah'a
döndünilür (vanr).

Tl.Ey iman etmig olanlar! Rükü edin; sec-
deye vann; (rükülü, secdeli namaz kltn)
yalntz Rabb'inize taprn ve haytrlar igleyin
ki, saadete eresiniz.

78. Hem de, Allah igin hakktyla cihat edin!
O Allah, sizi (hak din igin, zafer igin) seg-
mig; atanz ibrahim'in dininde de oldu§u
gibi sizin dininizde üzerinize higbir zorluk
da yüklenmemigtir. Allah, bundan önceki
Kitaplarda da, bu Ku/an'da da sizi Müs-
lüman olarak adlandrrmtgttr (en üstün
ümmet klmqtr) ki, kryamet günü bu Elgi

(Muhammed) size ( bu dinitebliö ettiÖine

dair) gahit olsun; siz de di§er insanlara
(peygamberlerinin hak dini kendilerine
tebliö ettiklerine dair) gahit olasrnz.öy-
leyse namazr gere§ince (islam'ln tiantmt-
na göre) krhn; zel«ätr da verin ve Allah'a
srmsrkr sanltn (iglerinizde Ondan bagka
hig kimseden manevi yardrm istemeyin).
Sizin Mevlanrz (yardtmctntz, koruyucu-
nuz) ancak Odur. igte O, ne güzel Mevla
ve ne güzel yardlmctdtr!
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uü' uit'tüN sünesi: zg

Mü'minün süresi, Mekke'de 76. Süre olarak näzil
olmugtu4 118 äyettir. Bu sürenin bagrnda, kurtulu-
§a eren mü'minlerin r.istün vasillan anlatrldr§r igin
süre, bu ismi almqtr.

aisuir-uxinnanmAruinnexinrt

L Gergekten o mü'minlerfeläha ermigleri-
dir (korktuklanndan kurtulmuglar; umduk-
lanna kavugmuslar; saadete ermiglerdir).

2. O mü'minler ki, namazlannda hugü
(korku, edep, tevazu ve hayä) igindedirler.

3. Yine, onlar ki, bog (faydaslz, ciddiyet-
siz) geylerden yüz gevirmektedirler.

4. Yine, onlar ki, mallannrn zekätrnl ver-
mektedirler.

5. Yine, onlar ki, iffetlerini korumal«tadrrlar.

468

6. Yalnrz egleri ve sahip olduklan cariye-
leri (devletin, kendilerine verdi§i sava§
esirleri) harig; günkü onlar, (bu iligkiden
dolay) krnanmamaktadr rlar.

7. Artrk her kim, bunun ötesine gegecek
olursa, igte onlar, haddi aganlann tia ken-
dileridir.

8. Yine, o mü'minlr ki, emanetlerine ve
(Hak ile halka verdikteri) ahitlerine riäyet
etmektedirler (gere§ini gözetmektedirler).

9. Yine, o mü'minler ki, namazlannr her
zaman vakitlerinde klarlar.

10. igte onlar, värislerin ta kendileridir.

11. Onlar ki, Firdevs Cennetine väris ola-
caklar; onlar hep orada kahcrdlrlar.

12. Ant olsun ki, Biz, insanr bir balgtk
özünden yaratmrgrzdlr.

13. Sonra onu nutfe (meni) halinde sa§-
lam (savunakh) bir yere yerlegtirdik.

14. Sonra o nutfeden bir kan prhtrsr (agr-
lanmrg yumurta) yarattrk; ardtndan da
o kan pthtrsrndan bir et pargasr yarattrk;
sonra o et pargasrnr da kemiklere (in-
san iskeletine) gevirdik; peginden de bu
kemikleri etle kapladlk; sonra bagka bir
yaratrgla (bedenine tiam insan gekliniver-
mekle, ruh üflemekle, duygulannr, gügle-
riniyaratmakla) onu insan haline getirdik.
lgte yaratrcrlann en güzeli olan Allah, ne
kadar mübarektir!

15. Sonra siz hig güphesiz ölücülersiniz
(öleceksiniz).

16. Sona kryamet günü siz mr.rtlaka tekrar
diriltilip mezarlannrzdan kaldlrrlacakslnlz.

17. Ant olsun ki, Biz, sizin üstünüzde yedi
yol (gök) yaratmlgrzdrr. Biz bu yaratllmrglar-
dan (göklerden, britün evrenden) habersiz
de de§iliz (ki, evrenin düzenibozulabilsin).
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18. Biz, gökten de gere§i kadar su indir-
dik de, onu yerde (toprakta) durdurduk.
Hig kugkusuz Biz, o suyu gidermeye de
Kaadiriz.

19. igte o su sayesinde sizin igin hurmahk-
lar ve ve üzümlükler gibi ba§lar, bahqeler
meydana getirdik. Bunlarda sizin igin bir-
gok meryeler daha vardtr ve siz onlardan
yersiniz (beslenirsiniz).

20. Tür-i Sina'da (Mrsrr ile Eyle araslnda
veya Filistin'de bulunan Sina Da§t'nda ve
o iklimde olan yerlerde) da bir a§aq mey-

dana getirdik ki, bu a§acrn meyvesinden
hem ya§ grkanlrr; hem de bu merye (zey-

tin) katrk olarak yenir.

21. Sizin igin sa§mal hayranlarda da hig
kugkusuz ibret vardrr. Onlann kartnlann-
dan grkan sütten size igiririz. Onlarda sizin
igin birgok faydalar daha vardlr; siz onlann
etlerinden de yersiniz.

utü'Mir.tür.tsünesi @ cüz: t8

22. Ayrrca, siz bu hayvanlann stilnda ve
gemilerde tagr n ryorsunuz.

23. Ant olsun ki, Biz, Nüh'u da halktna pey-
gamber olarak göndermigtik de, halkna
göyle demigti: "Ey halkm! Yalntz Allah'a
taprn; sizin iqin Ondan bagka tann yoktur.

Nigin takväyr gözetmiyorsunuz (l|ähi buy-
ruklara muhalefetten saknmryorcunuz)?"

24. Bunun üzerine Nüh halkntn küfre
saplanmrg olan iled gelenleri dediler ki:

"Bu Nüh da, ancak sizin gibi bir insndtr;
size kargr üstünlük tasltyor. Hem de, AF

lah dileseydi, elgiolarak mutlaka melekler
gönderiridi. Biz eski atialanmtzdan böyle
bir gey duymadrk."

25. "Her halde bu adamda biraz delilk var.
Artrk bir zamana (ölünceye, aklt bagtna
gelinceye) de§in ona katlantp bekleyin."

26. Nüh dedi ki: Rabb'im! Beniyalanlama-
larrna kargr Sen bana yardtm eyle!

27. Bunun üzerine Biz, Nüh'a vahiy ile
gunu bildirdik "Bizim nezaretimizde ve
sana vahiy ile bildirdi§imiz gekilde gemi-
yi inga et; nihäyet buyru§umuz erigip de,
o tandrr da su kaynayrnca, (Hüd: 40) her
tür haryandan birergift ile, iglerinden daha
önce kendisi aleyhinde hüküm verilmig
olanrn drgrnda aileni gemiye al! O zalim-
ler hakkrnda ise bana hig yalvarma; günkü

onlar mutlaka (tufanda) bo§ulacaklardtr."



Cüz: 18

a $ t T.*ir Stt +6t * rt; ü ; üi <)'r;ri;§

$?n!ii5,.,ltj @ ie;tirr(. et'c#
& öt; *,;V"ryi "{ 

A @ c^r,r3' :# üi'r?'.,ü

;,i:tikjü@i.J, i G! i :';. ;i;üi'i @ |#
gi :,;z Xi :; )y u'§c'ay:il ti i,l:;j,L:
i ;:t fu,ü.k : V* u-:jt yi a'Jär jG e

t ßt"'St :,1;{t ii c"üi r,;i g;rlÜ}i,
r; ;iLi i,'7 i @ i';.:F q 3:,:;- j'+';,ßi

i;E i g{s1 ;Ki { 4.i @ i,,;uJjfi '53|?L
g{:,,:;;tai,,;6\rd:,;.;-ijniüvL,:,(;t:;;

d*,rl:;*,'o;:c;(ä:Lr:3*fu i;wil:cit
@,4 4f iiü', C.)s i't J; jp1g:,$t j,itt

';AJ+üjG @ oii;u" ;,'))t.7jiG
f ,;5"in ViÄ;a ;.;:u.i;*fra ;udr.r':
@'tjiü it );:. :re:äi'.i @ c",";,L,' c*r.

28. "Nihäyet sen, yanrnda bulunanlar-
la birlikte o gemiye yerlegti§in zaman de
ki: ' Bizi o zalimler günihundan kurtaran
Allah'a hamdolsun!'

29.'Yine de ki: Ey Rabb'im! Sen benibe-
reketli bir yere indir! Zaten Sen indirenlerin
en hayrrtsrsrn!"

30. Hig kugkusuz bunda büyük ibretler
vardrr ve Biz, hig güphesiz insanlan böyle
denemekteyiz.

31. Sonr Biz, onlann ardlndan bagka ka-
vim (Ad) meydana getidik.

32. Nihäyet onlann iginden de kendile-
rine: 'Yalnrz Allah'a taprn; sizin Ondan
bagka higbirtanrrnrz yoktur. Öybyse nigin
takväyr gözetmiyorsunuz (ilähi buyruklara
muhalefetten saknmryorsunuz)?" buyru-
§umuzu bildirecek bir peygamber (Hüd)
gönderdik.
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30. Bu peygamberin (Hüd'un), küfre sap-
lanrp da, öbür dünyanrn (bedenil yahut
ruhf) hayatryla bulugmayr inkär eden ve
bu dünya hayatrnda kendilerine refah ver-
di§imiz kimseler ise, halka dediler ki: "Bu
adam (Hüd), ancak sizin gibi bir insandrr;
sizin yedi§inizden yiyor ve sizin igti§iniz-
den igiyor."

34. 'Ve ant olsun ki, e§er siz kendiniz gibi
bir insana (peygamber olarak) itaat ede-
cek olursanrz, hig kugkusuz hüsrana u§-
rayanlardan olursunuz."

3.5. "Bu adam size, öldü§ünüz ve toprak
ve kemik yr§lnr haline geldi§inizde (ondan
sonra),mutlaka diriltilip mezarlannlzdan
gr kanlaca§rntzt mt vaatediyor?"

36. "Heyhat, heyhat!Tehdit edildi§iniz gey
ne kadar uzptkl"

37. "Hayat, bu dünya hayatrmrzdan iba-
rettir; burada ölüniz ve burada yasaflz
(biz ölüniz; do§an gocuklanmrz yagar) ve
biz tekrar diriltilicek de§iliz."

38. "Bu (peygamber oldu§unu söyleyen)
adam, ancak Allah'a kargr yalan uyduran
bir kimsedir. Biz de ona inanacak de§iliz."

39. O peygamber (Hüd) dedi ki: "Ey
Rabb'im! Beni yalancr saymalanndan ötü-
ni Sen bana yardrm eyle (onlarrn hakkrn-
dan gel)!"

40. Allah buyurdu ki: "Pek yaklnda onlar
hig kugkusuz pigman olacaklardrr."

41. Derken, o gergek (kagrnllmaz, ilähi
adalet) olan korkung ses yakalayrvermigti
de, kendilerini hemen gergöpe geviriver-
migtik. Artk o zalimler güruhu rrak olsun!

42. Sonra bunlann ardlndan bagka bir ka-
vim meydana getirdik.

tvtü'tvtit't0t t sünesi
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tt3. Higbir toplum, yasama süresini ne öne
alabilir( ecelinden önce ölebilir); ne de erte'
yebilir (ecelinden sonra ölebilir).

44. Sonra Biz, Elgilerimizi (peygamberle-
rimizi) birbiri ardrndan gönderdik. Hangi
topluma Elgilerigeldiyse, onu yalanct say-
drlar. Bundan dolayr Biz de onlan biÖirinin
ardrndan yok ettik ve onlan ibret klssalart
krldrk. Artrk (l'evhid imant ile) iman etme-
yen güruh (rahmetten) trak olsun!

ß, ß. Sonra Biz, Musa'yr ve kardegi
Härun'u mucizelerimizle ve apagtk kanttla
Firavun'a ve onun halkrnrn ileri gelenlerine
gönderdik; ancak onlar büyüklük tasladtlar.
Zaten onlar zorbalar güruhu idiler.

47. igte onlar dediler ki: "Kendi halklan bize
kölelik edip dururken biz, bizim gibi iki insa-
na mr inanaca§tz!"

48. Böylece onlar Musa ile Härun'u yalanct

saydrlar; bu yüzden onlar heläk edilenler-
den oldular.
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49. Hem de, ant olsun ki, israil O§ullan,
hidäyete ersinler diye Musaya o Kitabt
(l'evrat'r) vermigtik.

50. Biz, Meryemo§lunu ve annesini de
büyük bir äyet (ibret kayna§t) ktldtk ve
onlan oturmaya elverigli (dü2, melryeleri
ve ekinleri bol), akarsuyu bulunan bir te-
peye (Beytülmakdis'e, Filistin Ramle'sine,

§am'a) yerlegtirdik.

51. Ey Allah'rn Elgileri! (Ey özel yarattltgryla
täzime layk olan lsa, yahut ey bütün pey-
gamberlerin üstün vastflannt haizolan Mu-
hammed, yahut Biz, her peygambere gunu
söyledik)'Temiz, hog geylerden yeyin ve
iyi (faydah, düzgün) igler yaptn; günkü kug-
kusuz Ben, bütün yaptlklanntzt layktyla
bilmekteyim."

52. "§üphesiz bu ümmetiniz (din toplumunuz)
de (inang ve temel hükümler itibanyla) bir tek
ümmettir (iman, Tevhidve ibadet konulannda
ittifak halindedir). Ben de sizin Rabb'inizim.
Oyleyse yalnrz Benden sakntn!"

53. Deken, insanlar (din) iglerinde kendi
aralannda parga, parga olup ftrkalara aynl-
drlar, herfrrka (hizip) kendi (din) anlaygtyla
sevinip böbürlenmektedir.

54. Sen artk onlan bir zamana de§in sap-
krnhklanyla bag baga btrak.

S, S. Onlar santyorlar mt ki, kendilerine
verdi§imiz seruetve evlat ile, onlarln haytr-
lanna koguyoruz? Hayr, onlar bunu nigin
yaptr§ r m rzr (vebällerini arttt rmak igin yaptt -

§rmrzr) anlamtyorlar.

57. O kimseler ki, Rabb'lerinden olan kor-
kudan dolayr gergekten ürperip titrerler
(saknrrlar);

58. O kimseler ki, Rabb'lerinin äyetlerine
de inantrlar;

59. O kimseler ki, Rabb'lerine ortak da kog-

mazlarl

tvtü'uittÜtt sÜnesi
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60. O kimseler ki, Rabb'lerine muhakkak
döneceklerinden dolayr, vermekte olduk-
lan sadakalan da (saalih amelleride, ka-
buledilmemek, laylkryla ifä edilmig olma-
mak endigesiyle) kalpleri titreyerek (ürpe-
rerek) verirler (ifä ederler).

61. igte hayrrhra koguganlarve hayrryan-
grnda öne gegenler (sevaba, Cennete näil
olanlar, öbür dünyadan önce bu dünyada
da mül«äfatnr görenler) onlardrr.

62. Biz hig kimseye gücünün yetti§inden
fazlasrnr teklif etmeyiz (yüklemeyiz). yal-
nrz hakk söyleyen Kitap (Levh-t Mahfü2,
amel defterleri) da katrmlzdadlr; onlara
haksrzhk edilmeyecektir.

60. Hayrr! O käfirlerin kalpleri bundan
(amellerin yazth oldu§u kitaptan, o muflu
ve kutlu mü'minlerin üstün vasrflarrndan)
derin bir gaflet (cehälet) igindedir. Onlann
bundan (girklerinden) bagka yapmakta
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olduklan bir takrm kötü igleri daha vardrr.
(Yahut o l«äfirlerin ise, yapmakta oldukla-
n, mü'minlerin anrlan güzel iglerinin zrddr
olan iglervardrr.)

O4. Nihäyet Biz, onlann refah iginde ya-
gayanlannr o azap ile yakaladr§rmrzda,
hemen feryadl (gr§lr§r) basacaklardrr
(Allah'a yalvaracaklardr r).

65. (Onlara denilecek ki:) "Bugün boguna
feryat edip yalvarmayln; günkü siz, Bizim
tiarafrmrzdan asla yardrm görmeyeceksi-
niz."

66,67. "Daha önce äyetlerimiz gergekten
size okunuyordu; ancak siz buna kaqr
(yahut Mekke säkinleri olmakla) büyüktük
taslayarak (övünerek) arkanlzl dönüveri-
yor; geceleri (Kä'be'nin etraftnda) bir ara-
ya gelerek (Peygamberve Ku/an hakkrn-
da) hezeyanlar savuruyordunuz."

68. Onlar bu Ku/an'r nigin iyidügünmedi-
ler? Yoksa onlara, eski atalanna gelme-
mig olan birgey migelmigtir?

69. Yoksa onlar, kendi Elgilerini (Peygam-
berlerini) tianrmadrlar da, bundan dolayr
mr onu inkär etmektedirler.

70. Yoksa onlar, onda (Muhammed'de)
delilik mi var, diyorlar? Hayr! O, kendile-
rine bu hakkr getirmigtir. Onlarrn pek go§u
ise, bu haktan hoglanmayanlardrr.

71.Zalene§er bu hak (Ku/an), o käfirlerin
kötü azularrna uysaydr (Allah'rn- hägä-
ortaklan, o§lu oldu§unu söyleseydi, bu
gergek olsaydr), gu gökler ile bu yer ve
onlarda bulunanlann düzeni mutlaka bo-
zulurdu. Haylr! Biz onlara, kendileri igin
ö§üt ve geref olan Kur'an'r getirdik, ancak
onlar buna slrt gevirmektedirler.

72. Ey Muhammed! Sanki sen onlardan
bir ücret mi istiyorsun? igte Rabb'inin ve-

uü'tvtltrtütrt SüHES|
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receüi ücret (mükäfat) en hayrrlr olandrr.
O, nzk verenlerin de en hayrfisrdrr.

73. Hig kugkusuz sen onlan dosdo§ru bir
yola 9a§rnyorsun,

74. O kimseler ki, (Ku/an'rn anlattr§r gibi)

öbür dünya hayatrna inanmryorlar, hig
kugkusuz onlar, do§ru yoldan sapmak-
tadrrlar. (Qünkü onlar, Kuian'rn anlattr§r
yaptnmlara inanmamaktadrrlar.)
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75. E§er Biz onlara merhamet edip de,
iginde bulunduklarr stkntryt kaldtrmtg ol-
saydrk, muhakkak ki, onlar yine azgtnhk-
lan igine dalrp bocalar, dururlardt.

76. Ant olsun ki, Biz, o l«äfirleri (Mekke
käfirlerini) o azap (yokluk ve kthk) ile garp-
ilk; ancak onlar yine Rabb'lerine boyun
e§mediler ve onlar yalvan p y alarmazlar.

77. Nihäyet Biz, onlann üzerine gok getin

bir azap kaprsr agrnca (ölüm gelip gatnca)
onlar o haliginde hemen gagkn ve umut-
suz kalmaktadrr.

78. Sizin igin kulaklarr, gözleri ve kalpleri
yaratan da yegäne Allah'ttr. Siz ne kadar
da az gükrediyorsunuz!

79. Sizi yeryüzünde yarattp yayan da an-
cak Odur ve siz yalnz Onun huzuruna
sevkedilip toplanacaksr n tz.

80. Hayat veren de, can alan da yegäne
Odur; gecenin ve gündüzün birlciri ardln-
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dan gelme-sini gergeklegtiren buyruk da
Onundur. Oyleyse siz nigin akhnrzr kullan-
mryorsunuz?

81. Hayrr! Eskiler (atalan) ne demiglerse,
onlar da onu dediler.

82. Dediler ki: "Biz ölüp de, toprak ve ke-
mik y§rnr haline gelince (geldikten sonra)
mi, kesenkes tekrar (beden olarak) dirilti-
lece§iz!"

83.'Ant olsun ki, bize de, daha önce ata-
lanmrza da boyle vaatte (tehditte) bulunul-
du. Bu, eskilerin masallanndan bagka bir
gey de§ildir."

84.Ey Muhammed! Sen onlara de ki: "Bu
yer ve bu yerdekiler kimindif E§er biliyor-
sanrz (söyleyin)!"

85. Onlar:'Allah'rndrr!" diyecekler. De ki:
'Öyleyse nigin dügünüp ööüt almryorsu-
nuz?"

86. De ki: "§u yedi göklerin Rabb'ive gu
muaTTam Arg'rn Rabb'i kimdir?"

87. Onlar:'Allah'trr'' diyecekler. De ki: "Öy-
leyse siz nigin Allah'tan (Onun azabrndan)
saklnmryorsunuz?

88. De ki: "Her geyin hükümranh§t elinde
olan, Kendisi koruyan, ancak kendisine
kargr korunulamayan kimdiP E§er biliyor-
sanrz (söyleyin)!"

89. Onlar: "Bunlar hepsi Allah'rndr/'diye-
cekler. De ki: "Öybyse nasrlaldatrhyorsu-
nuz (yalnrz Allah'a tiapmaktian, Ona ortak
kogmamaktan gevi ril iyors unuz)?"
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90. Hayrr! Biz onlara bu hakk ffevhid ve
bedeni dirilig inancrnr) getirdik; onlar ise
hig kugkusuz yalancrlardrr.

91. Allah, Kendisine gocuk edinmemigtir;
Onunla birlikte higbir tanrr da yoktur; e§er
olsaydr, mutlaka her bir tiann, kendi ya-
rattr§rnr idare eder (di§er tiannyr ona ka-
ngtrrmamaya gahgrr) ve güphesiz her biri
di§erinden üstün gelmeye gahgrrdr. Allah,
onlann, Kendisine yakrgtrdrklarrndan son
derece münezzehtir.

92. Allah, güninenidi, göninmeyenide bi-
lendir. igte O, mügriklerin Kendisine ortak
kogtuklan geylerden yücedir.

93, 94. Ey Muhammed! De ki: "Ey
Rabb'im! E§er o käfirlere vaatolunan
azabr mutlaka bana göstereceksen, ey
Rabb'im! O takdirde beni o zalim güruh
iginde bulundurmal"
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95. Ey Muhammed! Biz, onlara vaatetti§i-
mizazabr sana göstermeye de hig kugku-
suz Kaadiriz.

96. Ey Muhammed! Sen kötülü§ü en gü-
zelolanr ile savmaya bak (kötülü§e aldrr-
ma, ona kaqr iyilik et; §irke Tevhid Keli-
mesiyle kargrhk ver; kötülüöe karg iyili§i
emret)! Biz, onlann seni nasrlvasrflandrr-
drklannr en iyi bileniz.

97. Ve de ki: "Ey Rabb'im! §eytanlann
vesveselerinden Sana sr§r nnm!"

98. "Ey Rabb'im! §eytanlann yanrmda bu-
lunmalanndan da Sana sr§rnrnm!"

99. Nihäyet o käfirlerden birine ölüm eri-
gince (ve Cehennemdeki yerini görünce)
göyle diyecek "Rabb'im, beni geri dünya-
ya gönder!"

1(X). 'Ta ki, tet,l< etti§im imanla beraber iyi

igler yapayrm!" Hayrr! O, onun (Cehen-
nemdekiyerini gören l«äfirin) mutlaka söy-
leyece§i bog bir sözdür; onlann gerisinde
(önlerinde) de tekrar dirilecekleri güne
de§in bir bezah (dünyaya dönmelerine
engel olan kabir dönemi) vardtr.

101. Sonra (kryamet igin) Sü/a üflenince,
artrk o gün aralannda akrabahk ba§lart
kalmayacaktrr ve bibirlerini arayrp sorma-
yacaklardrr.

102. Sonra kimin tarttlart a§tr basacak
olursa, igte onlar kurtuluga (saadete)
erenlerin ta kendileridir.

103. Kimlerin de tiartrlan hafif gelecek olur-
sa, igte onlar da kendilerine yazrk edenle-
rin ta kendileridir; onlar hep Cehennemde
kalacaklardrr.

104. Cehennem ategi onlann yüzünü ya-
kar ve (ateg onlann dudaklarrnr yaktt§t

igin) orada onlar srntrktrrlar.
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105. (Onlara denecek ki: ) Ayetlerimiz size
okunuyp da, siz onlan yalan saymadtntz
ml?

106. Onlar diyecekler ki: "Ey Rabb'imiz!
Bedbahtlr§rmz üzeimize gokmügtü de,
biz sapkrnlar güruhu olmugtuk."

107. "Ey Rabb'imiz! Biziburadan (Cehen-
nemden) grkar! E§er sonra bir daha küfre
dönecek olursak, ige o takdirde biz ger-
gekten zalimleriz."

108. Allah buyuracak ki: "Orada susun
(defolun) ve (azabtnrzrn kaldrnlmast igin)

Bana söz söylemeyin!"

109. '§ünkü kullanmdan bir zümre
(Müslüman'lar) var idi ki, onlar göyle diyor-
lardr: "Ey Rabb'imiz! Biz iman ettik; artlk
bizi ba§rgla ve bize merhamet eyle! Zaten
Sen, merhamet edenlerin en haytrltststn!"

110. "igte siz onlan alaya aldtnrz; onlarla
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alay etmeniz, Benianmayr bile size unut-
turmugtu ve siz onlara hep güler, dururdu-
nt)z."

I11. "§üphesiz Ben, onlann sabretmeleri-
nin mükäfatrnr bugün kendilerine verdim.
Onlar gergekten umduklanna erenlerin tia
kendileridir."

112. Allah (yahut sual memuru melek), o
bedbahtlara buyuracak ki: "Siz yeryüzün-
de (dünyada, mezarda) kag yrl l<aldnrz?"

113. Onlar diyecekler ki: "(Cehennemdeki
halimize göre) Bir gün veya daha da az
bir zaman kaldrk; igte saycr (insanlarrn
ömürlerini, amellerini sayan) meleklere
sorl"

114. Allah buyuracak ki: "Siz (Cehennem-
de kalaca§rnrz sonsuzlu§a göre, dünya-
da, mezarda) pek azbir zaman kaldrnrz.
Kegke siz gergekten bilmig olsaydrnlz!"

115.'Yoksa sizlerisrrf bog yere yarattr§r-
mrzr ve sizin gergekten Bize döndürülme-
yece§iniz mi sanmrgtr n rz?"

116. igte gergek hükümran olan Allah pek
yücedir; Ondan bagka higbir tanrr yoktur;
O, yüce Arg'rn Rabb'idir (sahibidir).

117. Ve her kim, Allah ile beraber, ken-
disi igin ona dair higbir delil bulunmadr§r
halde bagka birtannya yalvaracak olursa,
artrk onun (a§rr) hesabr ancak Rabb'inin
katrnda görülecektir. §u muhakkak ki,
käfirler, hig saadete eremeyeceklerdir.

118. Ey Muhammed! De ki. "Ey Rabb'im!
Ba§rgla ve merhamet eyle! Zaten Sen
merhamet edenlerin en hayrrhsrsrn!"
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Nürsüresi, 64 äyettir; Medine'de näil olan 28 süre
iginde 18. Süre olarak näzil olmugur. 35. äyette
Allah'rn (C.), gökleti ve yeri aydrnlatan nürundan
soz edildi§i igin süre, bu ismi almtgtr.

eisn ir-LAHinnaxuAruinn*lim

1. Bu, katmrzdan indirdi§imiz ve hüküm-
lerini farz kldl§rmrz pek ganh bir süredir.
Dügünüp ö§üt alrrsrnrz diye bu sürede
pek agrk äyetler de indirdik.

2.Zina eden kadrn ile zina eden erkekten
her birine yüz sopa vurun; e§er Allah'a ve
ährret gününe gergekten inanryorcanrz,
Allah'rn dininin hükmünün uygulanma-
srnda bu kadrn ve erke§e aclyaca§rnlz
tutmasrn. Onlann cezastntn uygulanma-
srnda mü'minlerden bir grup da hazrr bu-
lunsun.

MÜ,M|NÜN SÜRESI
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S.Zinaa (fahig) erkek, zinaq (fahige) veya
mügrike (Allah'a ortak kogan) kadrndan
bagkasryla evlenemez; zinaq (fahige) ka-
drnla da, zinacr veya mügrik olan erkehen
bagkasr evlenemez. (Zinalär bir erkek,
iffetli, mü'mine bir kadrnla evlenemeye
talip olmamalu zinal«är bir kadrn da, iffetli
mü'min bir erkekle evlenmeye talip olma-
ma[drr) Ve igte bu evlilik, mü'minlere ha-
ram krhnmr$rr.

4. O kimseler ki, iffetli Müslüman kadrn-
lara zina isnat edip, sonra dört gahit ge-
tirmezler, igte onlara da seksener sopa
vurun ve onlann gahitli§ini (bu konuda,
yahut bütün konularda, tövbe etmedikge,
yahut /Ebu Hanife'ye göre /tövbe etse de)
higbir zaman kabuletmeyin. Ve igte onlar
günahkärlarrn ta kendileridir.

5. Ancak bunun ardrndan tövbe edip
kendilerini rslah edenler (cezalannr gekip
ma§durdan helällik alanlar) müstesnadrr
(onlann yalnz günahr ba§rglanabilir; ya-
hut gahitlik ehliyetinide kazanmrg olurlar).

Qünkü Allah gergekten Öafü/dur (gok ba-

§ r glayrcrd r r), Rah im'di r (pek esirgeyicidi r).

6. Ve o kimseler ki, kendi kanlanna zina
isnat ederler ve kendilednden bagka ga-
hitleriyokur, igte onlann her birinin gahit-
li§i, kendisinin hig kugkusuz do§ru soyle-
yenlerden oldu§una dair dört kez Allah'r
gahit göstermesi (yemin etmesi);

7. Beginci kez de, e§er yalan söyleyen-
lerden ise, Allah'rn länetinin kendiüzerine
olmasrnr dilemesidir.

8. Kadrnrn, bu cezayr üzerinden atmasr
ise, kocasrnrn hig güphesiz yalan soyle-
yenlerden oldu§una dair dört kez Allah't
gahit göstermesi (yemin etmesi);

9. Beginci kez de, e§er kocasr do§ru söy-
Ieyenlerden ise, Allah'rn gazabrntn kendi

üzerine olmasrnr dilemesiyle olur.

10. Ve e§er Allah'rn lütfu ve merhametl
sizin üzerinizde olmasaydr ve Allah, ger-
gekten Tewäb (tövbeleri gok kabul edici),
Hakim (her §inde hikmet yaratan) olma-
saydr!.. (Haliniz nice olurdul)

(2) Zinanrn sübütü, dört sahitle, ya da itiraf ile veya
kadrnrn hamile kalmasryla olur. (Buhari Müslim,
imam Malik) Günümüzde ise, trbbi muayene ve
yöntemle de zinay tesbit etmek mümkündür.

Yahudi'ler, zina eden evli bir erkek ile evli bir kadrn
hakkrnda hükmetrnesi igin Peygambeiimize (S.)

bagvurunca, Peygambedimiz, Tevrata gore, rec-
medilmelerine (taglanarak öldirilrnelerine) hükrnet-
migtir. (Buharil Müslüm, Tirmizi)

Peygambedimiz (S.), henüz zina cezasrnr bildiren
äyeüer inmeden önce, iki Müslüman igin de recim
cezasrnr vermi$ir:

Biri, Mäiz bin Malik el-Eslemfldir. Bu zat, Peygam-
be/imize gelip zina etti§ini itiraf etmig ve rsrarla
@zasrnr gekip dünyada bu günahrndan annmak is-
tedi§ini söylemig; Peygambefimiz, üg kez, her gel-
di§inde onun tövbe ve isti§far etmesini tavsiye edip
bagka bir cez:rya gerek görmemigse de, bu zat,
dördüncü kez gelip srar edince, Peygambeiimiz,
ona recim cezasrnr vermig ve cezasr uygulandrktan
sonra onun tövbesini, ümmet igin ömek bir övbe
oldu§unu soylemigtir.

Di§eri de, Öamidlrye (Cüheyne kabilesinin Öamid
kolundan olan) kadrnrn cezasrdrr ki, bu kadrn da
hamile olarak Peygambe/imize (S.) gelip igledi§i
zina günahrndan bu dünyada annmak igin cezasnr
gekmek istemig; Peygambeiimiz, onu da defalarca
ged göndermigse de, kadrn yine gelip rsrar edince,
bu cezay, Kadrnrn, ocu§unu do§urup sütten kesin-
ceye de§in ertelemi§; nihäyet gocuk, sütten kesilin-
ce, kadrn gelip yine srar edirce, Peygambe/imiz
(S.), gocuöu bir Müslümana vermig ve recim ce-
zasirnrn uygulanmasnr emir buyurmugur. (buhart,
Müslim, Tirmizi)

Daha sonra näzil olan Nisi: 15. äyetinde ise zina
oezasr, bu konuda nihaihükmü bildirecek äyet näzil
oluncaya degin, hapis olarak bildirilmigir. Bu äyet
ise, zinanrn son hükmünü bildirmektedir.
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Kuian sürelerinin nüzül (inig) srrasrnr göz önüne al-
mayan bazr Tefsir ve Frkrh älimleri (!), birgok konu-
da oldu§u gibi, bu konuda da hataya dügüp recim
hükmünü savunmaktiadular.

(3) Rlväyet olunuyor ki, Medine'de bazr yoksul Mu-
hacir Müslüman'lar, zengin mügrike zinacr kadrn-
larla evlenmeye ra§bet gösterdiler ve bunun igin
Peygambe/imize (S.) gelip izin istediler. igte bunun
üzerine näzil olan bu äyet, bu evlili§i yasakladr.

(6) Bu dört äyette anlatlan liän (taraflann, soyledik-
lerinin do§ru oldu§una, Allah'r gahit göstererek ye-
min etmeleri ve sonunda kendilerine länet okumak
sOretiyle bunu isbata galqmalan) mahkeme huzu-
runda gergeklegtikten sonra her ikisine de her han-
gi bir ceza uygulanmaz; ancak Min bir talak vaki
olur. Bundan sonra iddet süresi (aybagr görenler
igin üg aybagr, görmeyenler igin o süre kadar bir za-
man) iginde taraflar, isterlerse, iki gahit huzurunda
yeniden evlenebilirler; fakat kadrn nza göstermzse,
ric'i talakrn aksine, yalnrz erke§in istemesiyle yeni
bir evlilik olmaz.
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11. §üphesiz (Peygamberin zevcesi Aige
hakknda) o a§rr iftiray ortaya getirenler,
sizden bir güruhtur. Sakrn, siz bunun so-
nucunun kendiniz igin bir kötülük oldu§u-
nu sanmayn; aksine o, sizin igin bir hayrr-
dtr. (Qünkü bu, büyük sevap kazanmanr-
za, sizin beraatrnrz hakknda bu äyetlerin
näzilolup sanrnrzrn tazimine, size dil uza-
tanlann ne denli kokung bir azaba dügar
olacaklannrn bildirilmesine ve sizin hakkt-
nrzda hüsnü zandabulunanlann ise, övül-
mesine vesile olmugtur.) O güruhtan her
birine, günah olarak ne iglemigse, onun
cezasr vadrr; bu günahrn (öncülü§ünü
yaparak) büyük krsmrnr yüklenen kimse
igin ise, pek büyük bir azap vardtr.

12. Bu bühtanr igitti§inizde, erkek ve ka-
drn mü'minlerin, bibirleri hakkrnda hüs-
nü zanda bulunmalan ve: "Bu, apagrk bir
bühtandr/' demeleri, gerekmez miydi?

13. iftiracrlar, buna dair dört gahit getirmeli

NUR SUBESI 478
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14. E§er bu dünyada da, öbür dünya-
da da Allah'rn lütfu ve merhameti sizin
(mü'minlerin) üzerinde olmasaydr, igine
daldr§rnrz (bazt zayfi mü'minlerin, dedi-
kodusunu yapt§r) bu iftiradan dolayr size
mutlaka pek büyük bir azap dokunurdu.

15. Hanio zaman siz o iftirayr dilinize do-
layp duruyordunuz; hakknda bilgi sahibi
olmadr§rnrz bir geyi a§zlarntza ahyor-
dunuz ve bunun önemsiz oladu§unu sa-
nryordunuz; oysaki bu, Allah katnda pek
büyük bir günahtrr.

16. Yine, siz bu iftirayr duydu§unuz-
da: "Bunu a§za almak bize yakrgmaz.
Allah'rm, biz Seni (Peygamberinin eginin
iffetsiz olmasrndan) tenzih ederiz. Bu, pek
büyük bir bühtandr/'demeli de§il miydi-
niz?

17. E§er siz gergek mü'minler iseniz, bu-
nun gibisine bir daha dönmemeniz igin AF
lah size ö§üt veriyor

18. Ve Allah, (kanunlannr ve güzel edebi
anlatan) äyetlerini size agrklryor (ki, ö§üt-
lenip güzel edep ö§renesiniz). Zaten Al-
lah Alfm'dir (her geyi hakkryla bilendir),
Hakim'dir (her iginde hikmet yaratandrr).

19. §üphesiz o kimseler ki, iman edenler
arasrnda o girkin iftiranrn yayrlmasnr sevi-
yorlar, onlar igin bu dünyada da (iffetsizlik-
le suglama cezasr), öbür dünyada da pek
acrkh bir azap vardrr. Allah, gizliyide bilir;
siz ise bilmezsiniz. (Onun igin siz zahiri
duruma göre hüküm vermelisiniz).

20. Ve e§er Allah'rn ltitfu ve rahmeti sizin
üzerinizde olmasaydr ve Allah gergeken
Reüf (gok gefkatli), Rahim (gok merha-
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(11) Peygambeiimiz (S.), birsefere grkmak istediöi
zaman zevceleri arasrnda ku/a geker; kuia kime
grkarsa, onu yanrnda götürürdü. Hz. Age diyor ki:
"Peygambe/imiz, bir gazadan - ki, bunun Mustahk
O§ullan gazasr oldu§u soylenmektedir- önce ara-
mzda ku/a gekti; ku/a bana gktr. Bunun üzerine
ben, Peygambe/imizle beraber sefere gktm. Bu
sefer hicap (örtünme) äyetinin nüzülünden sonra
oldu§undan ben, devenin srrtna konulan bir hev-
dece bindirildim. Böylece gidece§imiz yere vardk.
Sefer dönügünde nihäyet Medine'ye yaklagrnca,
bir yerde konakladrk; sonra hareket igin duyuru
yaprldr. Bu srrada ben def-i hacet igin ordugähtan
uzakta bulunuyordum. Ben esyamrzrn yanrna dön-
dü§ümde gerdan[§rmrn boynumda olmadr§rnr fark
ettim ve geri donüp aramaya bagladrm, bu yüzden
de geciktim. Bu srada her zaman beni hevdec
iginde devenin srtna yükleyen kigiler, gelip hevde-
cimi deveye yüklemigler ve ben gok hafif oldu§um
igin, benim yoklu§umu anlamayp benim, iginde
oldu§umu sanmrglar. Ben, gerdanh§rmr bulup geri
döndü§ümde ordu hareket edip uzaklagmqtr. Ben
de yerime gelip orada beklemeye bagladrm. Qün-
kü onlann er-geg benim yoklu§umun farkna vanp
beni almak igin geri döneceklerini biliyordum. Bu sr-
rada artg olarak ordunun gerisinden gelen Safuan,
beni gördü ve binmem igin devesini goktürdü; ken-
disi de devenin yulanndan tutup yürümeye bagladr.
Nihäyet biz, konaklama halinde olan orduyayeügik.
Onlar, konakladrklannda beni bulamaynca, merak
etmigler ve o srrada ben gelince de, bazr insanlar
(münafrklar) benim hakkmda dedikodu yapmaya
baglamqlamqlar ve ige onlar dinen heläk oldular."

NUR SURESI

de§il miydiler? igte onlar bu gahitleri geti- metli) olmasaydr (haliniz nice olurdu)!
remeyince, artrk onlar Allah katnda yalan-
crlann ta kendileridir.
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21.Ey (tevhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! §eytanrn adrmlanna (izlerine) uy-
mayrn ve her kim, geytanrn adrmlanna
uyacak olursa, bilsin ki, §eytan gergekten
hayäsrzh§r ve kötülü§ü emreder. Yine,
e§er Allah'rn lüüu ve merhameti üzeiniz-
de olmasaydr, (bu iftirayr diline dolayan)
sizlerden higbiri (tövbe etmekle) ebediyen
annamazdr. Ancak Allah kimidilerce onu
anndrnr. Talen Allah Semi'dir (her geyi
pekiyi igitendir), Alim'dir (her geyi pekiyi
bilendir).

22. Bir de, sizden varfik ve seruet sahibi
olan kimseler, akrabaya, yoksullara ve
Allah yolunda hicret etmig olanlara mal-
lanndan vermemak igin sakn, yemin et-
mesinler; onlann kusurlannl ba§rglasrnlar
ve hog görsünler! Siz Allah'ln sizi ba§lg-
lamasrnr istemez misiniz? Zaten Allah
Öafür'dur (gok ba§qlayrcrdrr), Rahi'm'dir
(gok esirgeyicidir).

480

23. O kimseler ki, itfetlive ilgisiz mü'mine
kadrnlara zina isnat ederler, onlar bu
dünyada da, öbür dünyada da gergekten
länetlenmiglerdir ve pek büyük bir azap
onlar igindir.

24. igte o gün kendi dilleri, kendi elleri
ve kendi ayaklan, kendi yaptrklanna dair
aleyhlerinde gahitlik edecektir.

25. igte o gün Allah, onlara hak olan ce-
zalarnt tastiamam verecek ve güphesiz
onlar, Allah'rn her geyi (vaatleri, tehditleri)
apagrk bildiren HakKrn ta kendisioldu§u-
nu anlayacaklardrr.

26. Kötü kadrnlar (yahut kötü sözler), kötü
erkeklere; kötü erkekler de, kötü kadrnla-
ra; iyi kadrnlar, iyi erkeklere; iyi erkekler
de, iyi kadrnlara yarasrr. ige bunlar (Pey-
gamber, Aige, Safuan), iftiracrlann söyle-
diklerinden gok uzaktrr. Bunlar igin büyük
bir ma§firet ve mükemmel bir nzk (Cen-
net) vardrr.

27.Ey (Tevhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Sahibinden izin almadan ve ona se-
lam vermeden kendi evlerinizden bagka
evlere ginireyin. igte bu, sizin igin daha
hayrrfidrr. Umulur ki, dügünüp ö§üt ahrsr-
mz.

(22) Riväyet olunuyor ki, bu äyet, Hz.Ebu Bekir (R.)
hakkrnda näzilolmugur. §öyle ki: Hz. Ebu Bekir,
Mistah'rn da, iftiracrlann Hz.Aige hakkrndaki büh-
tan dedikodusunu diline dolad§rnr gönince, on-
dan sona arük Mistah'a qskisi gibi maliyardrmda
bulunrnayaca§rna yemin etmigi. Mistah, yoksul
Muhacirlerden ve Hz. Ebu Beki/in tepesinin o§lu
oldu§undan, Hz.Ebu Bekir, ona maliyardrmda bu-
lunuyordu.

NUR SURESI
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28. E§er o evlerde higbir kimse bulama-
yacak olursantz, arfik size izin verilinceye
(biri gelip size izin verinceye) kadar oraya
girmeyin ve e§er size: "Geri dönün!" deni-
lecek olursa, hemen geri dönün. Bu, sizin
igin (orada bekleyip tsrar etmekten) daha
temizdir (din ve dünyanrz igin daha fayda-
h, vekara daha uygundur).

29. özel mesken olmayrp (stcaküan, so-

§uktan korunmak, dinlenmek, egya bulun-
durmak, halkla iligkiler gibi) faydalanma
hakkrnrz bulunan binalara izinsiz olarak
girmenizde sizin igin herhangi bir saknca
yoktur. TalenAllah, sizin agt§a vurduklan-
nrzr da, gizlediklednizi de bilir.

30. Ey Muhammed! Erkek mü'minlere de
ki; gözlerini haramdan saknstnlar; rzlan-
nr korusunlar! lgte bu, kendileri igin daha
temiz (hayrr[, faydah) bir davrantgttr. Qün-
kü güphesiz Allah, onlann yapmakta ol-
duklanndan haberdardtr.

31. Kadrn mü'minelere de de ki; gözleri-
ni haramdan sakrnsrnlar; rzlannr koru-
sunlar; agrkta olan krsrmlar (yü2, eller,
ayaklar) harig, bedenlerinin güzelliklerini
göstermesinler; basortülerini de agrk olan
yakalan üzerine kadar (agk olan gerdan-
hk yerlerini ve gö§üslerini kaplayacak
gekilde) indirsinler. Kocalan, babalan, ko-
calannrn babalan, kendi o§ullan, kocalan-
nrn (bagka kadrndan olan) o§ullan, erkek
kardegleri, erkek kardeglerinin o§ullan,
krzkardeglerinin o§ullarr, dindaglarr olan
(yahut bütün) kadrnlar, sahip olduklafl er-
kek ve kadrn köleler, erkekli§i kalmamtg,
aile iginde bakrlan gok yaglr erkekler ve
heniz kadrnlann gizli olan kadtn özellikle-
rinin farknda olmayan gocuklardan bag-
kasrna bedenlerinin güzelliklerini gös-
termesinler. (Kocalan igin bedenlerinin
tiamamrna, anrlan di§erleri igin ise göbek
ile diz kapa§r arasr drgrndakiyerlere bak-
makta bir saknca yoktur.) Gizlemekte ol-
duklan bedeni güzellikleri (vücut hatlan)
belli olsun diye ayaklannl sert, sert yere
vurmasrnlar (cilveli yünimesinler). Ve ey
iman etmig olanlar! (Yasak nazarlardan,
Cähiliyye döneminde yapttklanntzdan)
hepiniz Allah'a tövbe edinizi ki, saadete
eresiniz!

(31) l(adrnrn kolu, Zahir-i riväyete göre avrettir. Ebu
Hanife'den gelen di§er bir dväyete göre ise, kol
dirse§e l€dar avret degildir. Hanefi Ftkhtnda Död
Ünlü metinden birinin yazarr olan Abdullah el Mustli
lö1. 12U1, EF lhtiya/da, bu son dväyeti tercih.et-
migtir. (§erenbilali/ö1. 1658y - Merak/l Felah, lbni
Nüceym /ö1.156U-Bahr)

lGdrnrn sarkrk saglan, Häkim eF §ehid'in lö,.9ßl
El- Münteka isimli eserindeki dväyete göre avr€t
de§ildk.

Hanefi älimleri, El, Münteka'yt da Tahir-i rivayeden
saymrglardrr. (Kefevi/ö|.1 582/- Aläm)

Ünü Muhaddis Abdullah el- Belhi /ö1.90U de bu
riväyeti tercih €trnistir.
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Hanefi Frkhrnda mesele müctehidi olan lGdr Han /
ö1. 119d da bu riväyeti kabuletmigir.

Bu hükmün, uzun sagrn, bagrn slnrnndan sarkrk
olan krsmrna tahsis edilmesi ise , geian gegerli
olan bir gerekgeye dayanmamaldadtr.

l(adrnlann ayaklan, en sahih olan görüge göre avret
de§ildir. Ebu Hanife ile lmam Muhammed'e göre,
kadrnrn, dizden topu§una kadar olan baca§rnrn
üqtebirinden az, Ebu Yusufa göre ise yarrsrndan
az aEk olarak namaz klmasl caizdir. (Mer§rnani-
Hidaye)

Bu konuda gu hadisler riväyet edilmektedir:

Validelerimizden Ümmü Seleme, Peygambe/imi-
ze: "l(adrnlar, eteklerini ne kadar uzatsrnlaf" diye
s.prmu§; Peygambe/imiz de: "Bir kang!" demig.
Ummü Seleme: "O takdirde ayaklan aglabilir!"
demig; Peygambedimiz de: "En gok iki kang uzat-
srnlar!" demig. (Buharil Müslim, Nesei Ebu Davud,
lbni Mäce, Tirmizi ibni Hanbel)

Bu hadiste, nercden itibaren bir karrg veya iki ka-
ng uzatrlmasryla ilgili agk bir ifade yoktur. Alimlerin
go§u, topuklardan itibaren oldu§unu söylemiglerdir.
Ancak topuktan itibaren iki kang uzun olan ete§i
yukan gekmeden yünimenin iml«änsrz oldu§u da
gäyet agktrr.

igte bundan dolayr Hafrz el- lraki/ö1.1404/ diyor ki:
"Bunu izah edenler, kadrnlann, böylesi uzun etek-
leri yer seviyesinden iki kang yukarrya kadar gek-
melerinin, caiz oldu§unu söylemektedirler."

Di§er bir hadiste Peygambeiimiz (S.): "Etek yeri,
baca§rn ortiasrdrr." buyurmugur. (Nese[) Ancak
§ätih Sindil bunun, kadrnlar igin de§il, erkekler igin
oldu§unu söylemektedir.

Bir di§er hadiste de, Ümmü Seleme diyor ki: "Pey-
gambe/imiz, Fatrma'nrn niüaknl bir kang uzatt."
(Iirmizi Neseil Ebu Davud, lbni Mäce, lbni Han-
bel, Darimi)

Nitak ise gryle tarif edilmektedir: Bu giysi, dize
kadar iki katldrr; dizden itibaren ise, yalnz alt katl
uzatrlrr.

Ebu Hanife ile imameyn'in, namaz anrlan gekilde
krlmaya cevaz vermelerinin dayana§r da bu hadis-
lerolmaldrr.

§u da bilinmelidir ki, bütün müctehitlere
mazda avret saylmayan yerler, namazrn
evleviyetle avret saylmaz.

göre, na-
haricinde
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32. Sizden bekär olanlan da, mü'min (ya-
hut evlenmeye elverisli) olan kölelerinizi
de, cariyelerinizi de evlendirin. E§er onlar
yoksul iseler, Allah, Kendi lütfu ile onla-
n zengin krlar (ihtiyaglannr ihsan eder).
Zalen Allah Väsi'dir (lütfu gäyet genigtir),
Alim'dir ( her geyi hakkryla bilendir).

33. Evlenmeye imkän bulamayanlar ise,
Allah, Kendilütfu ileonlan zengin khncaya
(evlenme imkänrnr ihsan edinceye) kadar
iffetlerini korusunlar. Bir de, sahip oldu§u-
nuz kölelerden mükätebe (hürriyetini sa-
trn almak) isteyenlerde, e§er hayrr (bunu
gergeklestirmek imkänrnr) görüyorsanlz,
hemen onlarla mükätebe akdini yaptn ve
Allah'rn size vermis oldu§u maldan siz de
onlara verin (onlara dörttebir, ügebir indi-
rim de yaprn. Yahut Müslüman'lar, bunun
tiamamrnr zekätlanyla kargllasrnlar.) Bir
de, geng cariyeleriniz, namuslu kalmak is-
tediklerihalde, dünya hayatrnrn gegici ka-
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zancrnr elde etmek igin onlan fuhga zorla-
mayrn. Her kim de, onlan o ige zorlayacak
olursa, bilinsin ki, zorlanmalanndan sonra
Allah, o cariyeler igin gergekten Öafü/dur
(gok ba§qlarcrdrr), Rahfm'dir (gok esirge-
yicidir).

34. Ant olsun ki, Biz, size gäyet agtklayt-
o birgok äyetler, sizden önce gelip gegen
milletlerden de nice ömekler, takvä sahip-
leri (sakrnanlar) igin de pek önemli ö§ütler
indirmigizdir.

35. Allah, gu göklerin ve bu yerin nürudur.
Onun nürunun temsili, kandillikte bulunan
bir lamba gibidir ki, bu lamba, bir billur
(srrga) igindedir; bu billur, sanki inci gibi
parlayan biryrldrz gibidir ki, ne do§uya, ne
de batrya nispet edilmeyen bir a§agtan,
yanizeytinden grkan ya§dan yakltr. Oyle
ki, kendisine ateg de§mese de, onun ya§t

kendili§inden neredeyse parlayverir. O,
nür üstüne nürdur. Allah, kimidilerse onu
Kendi nüruna kavugturu r. Zalen Allah her
geyi hakkryla bilendir.

36. Böyle yanan kandiller (mescitlerin

kandilleri), öyle evlerdedir ki, Allah, yücel-
tilmesine (tazim edilmesine) ve iglerinde
isminin anrlmasrna izin vermigtir. O (mutlu

ve kutlu) erler, orada sabah akgam Onu
tesbih ederler (namaz klarlar).
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37. Onlar o erlerdir ki, higbir ticaret ve
ahm-satrm, onlan Allah't anmaktan, na-
mazr gere§ince (islam'a göre) klmaktan
ve zekätr vermekten altkoyamaz; onlar gu

yüreklerin ve bu gözlerin (dehgetinden)

tersine dönece§i bir günden ) korkarlar.

38. §unun igin ki, Allah, onlan igledik-
lerinin daha güzeliyle (yapüklanna va-
atedilen mükäfatrn daha güzeliyle)

mül«äfatlandrracak ve lütfundan onlara
fazlasryla verecektir. Zalen Allah, kime di-
lerse ona hesapstz olarak nzk verir.

39. Küfre saplanmtg olanlara gelince, on-
lann amelleri (ibadetleri) engin bir goldeki

birserap gibidir ki, susamtg kimse, onu bir
su sanrr; sonunda onun yantna vardt§tnda
orada (sandr§rndan) higbir gey bulamaz
ve yanrnda Allah'tn c€zastnl (zebanilerini)
bulur (yahut orada Allah't kendisi igin mu-
hasebeci olarak bulur). igte o zaman Al-
lah, onun hesablnttiastamam gÖrür. Zrilen

ruün sünesi Cüz:18
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Allah, hesabr pek gabuk görendir.

tO. Yahut kri{re saplanmrs olanlafln hali,
derin bir denizdeki karanhklar gibidir ki,
onu bir dalga, onun üstünden di§er bir
dalga, onun üstünden de bir bulut kapla-
maktadrr. Hep birlciri üstüne karanhklar!
Oyle ki, (bu denize dügen) insan, elinigl-
kanp (gözüne do§ru) uzatsa, onu bile gö-
recek de§ildir.Taten bir kmseye Allah nür
(aydrn[k) vermemigse, artrk onun igin nür
(aydrnhk) adrna bir gey yoktur.

41. Görmedin mi ki, gu göklerde ve bu
yerde bulunanlann hepsi ve kanatlan-
nr grparak ugan kuglar da, Allah'r tesbih
etmektedirler. Her biri, kendi duastnt ve
tesbihini kesinlikle bilmigtir. Zaten Allah
onlann yapfi klannr hakkryla bilendir.

42. §u göklerin ve bu yerin hükümranh§r
da yalnrz Allah'rndrr, son dönüg de ancak
Onadrr.

tl3. Görmedin miki, Allah, bulutlan yava§,
yavas süniyor, sonra onlan bir araya ge-
tiriyor, sonra da onlarr üst üste yr§ryor; bir
de bakryorsun ki, onun arasrndan ya§mur
grkryor. Allah, göklerdeki da§lar misali bu-
lutlardan da dolu indirir; deken onu diledi-

§ine garpfinr; diledi§inden de uzak tutiar.
Onun (bulutun) gimge§inin panltrsr nere-
deyse gözleriahr.
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44. Allah, gece ile gündüzü biöirine dön-
düniyor. Hig güphesiz bunda kalp gözü
agrk olanlar igin büyük bir ibret vardrr.

ttS. Bütün hayruanlan sudan yaratmlg olan
da Allah'trr. igte onlardan kimi karnr üze-
rinde süninür; onlardan kimi de iki ayak
üzerinde yünlr; onlardan kimi de dört ayak
üzerinde yürür. Allah ne dilerse onu yara-
tr. $üphesiz Allah her geye Kaadirdir.

tl6. Ant olsun ki, Biz, birgok agrklayrcr
äyetler indirmigizdir. Zarlen Allah, kimi di-
lerse onu (akhnr ve hür iradesinido§ru igin
kullananlan) dosdo§ru yola iletir.

47. Bir de, o münaflklar: "Biz, Allah ile
bu Elgisi'ne (fevhid imanryla) iman ettik;
itaat de ettiK diyorlar; sonra onlardan bir
güruh, bunun ardrndan (Allah'rn hükmün-
den) yüz geviriyorlar. Zalenonlar hig iman
etmig de§illerdir.

tl8. Nitekim(haksrz olduklarrnda) aralann-

nün sünesi
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da hükmetmek igin Allah ile Elgisi'ne ga§t-

rrldrklarrzaman, bakarsrn ki, iglerinden bir
güruh, yüz gevirip giderler.

49. Ama e§er verilecek hak hüküm, kendi
lehlerinde ise, ona boyun e§erek gelirler.

50. onlarrn kalplerinde bir hastaltk (küfür,

zulme e§ilim) mt vardtl? Yoksa (senin
peygamberli§inden, adaletinden) güphe
mi ediyorlaP Yoksa Allah ve bu Elgisi'nin
kendilerine haksrzhk edece§inden mi kor-
kuyorlar? Haytr, igte onlar zalimlerin ta
kendileddir.

51. Aralannda hükmetmek igin Allah ile bu
Elgisi'ne ga§rrrldrklan zaman, mü'minlerin
sözü ancak: "igittik ve itaat ettiK' demek
olur. Ve igte onlar saadete erenlerin tia
kendileddir.

52.7alen her kim, Allah'a ve bu Elgisi'ne
itaat edecek olursa, Allah'tian korkacak ve
(Ona muhalefetten) sakrnacak olursa, igte

onlar, umduklanna erenlerin ta kendileridir.

53. Bir de, Münaftklar, sen, e§er kendi-
lerine emredecek olursan, hig kugkusuz
savaga grkacaklarrna dair olanca yeminle-
riyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed!
Onlara de ki: 'Yemin etmeyin; (sizden

istenen yemin de§il,) gergek bir itaattir.

Qünkü güphesiz Allah, bütün yaptklanntz-
dan haberdardlr."
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54. Ey Muhammed! De ki; Allah'a itaat
edin; bu Elgisi'ne de itaat edin! igte e§er
yüz gevirecek olursanlz, bilin ki, Allah'tn
Elgisi'ne dügen, kendisine yükletilen ödevi
(tebliüi) yapmaktian, sizin sorumlulu§unuz
da, size yükletilen görevleri yedne getir-
mekten ibareüir. Talene§erona itaat ede-
cek olursanrz, hidäyete ermig olursunuz.
Yine de, bu Elgiye dügen, sadece apagtk
tebligdir (bildirmektir).

55. Allah, sizden (Ievhid imantyla) iman

edip (islam'a göre) iyi igler de yapanlara

§unu vaatetti: Kendilerinden Öncekile-

ri yeryrizünde halife (häkim) kldt§t gibi,

onlan da hig güphesiz yeryüzünde halife
(häkim) krlacak; onlar igin hognut (raz)
oldu§u dini (islamr) de kendileri lehine

hig kugkusuz güglendirip yerlegtirecek ve
korku döneminden sonra, bunun yerine
kendilerine güven sa§alayacaktr. Qünkü
onlar, yalntz Bana taparlar ve Bana higbir

uün s0nesi Cüz:18
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§eyiortak kogmazlar. Her kim de, bundan
sonra küfre saplanacak olursa (islamdan
grkacakolursa), igte artrkonlar, yoldan sa-
panlann ta kendileridir.

56. Hem de, namazr gere§ince krhn;
zekäü da verin; Allah'rn bu Elgisi'ne de ita-
at edin ki, esirgenesiniz.

57. Ey Muahemmed! §u küfre saplanmrg
olanlann, bu yeryüzünde Allah'l äcizbta-
kacaklannr sakrn, sanmayastn! Onlann
son varaca§tyer ise, Cehennemdir. Do§-
rusu ne de kötü son vans yeri orasr!

58. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Ellerinizin altrndaki kadrn ve er-
kek köleler, bir de sizden henüz ergenlik
ga§rna ermemig olan kügükler, Sabah
namazrndan önce, Ö§leyin (ö§le uykusu
igin) soyundu§unuz vakit ve Yatsr nama-
zrndan sonra üg vakitte yan,ntTa girmek
igin sizden üg kez izin istesinler. Bunlar
sizin agrk bulunabilece§iniz üg vakittir.
Bu vakitlerin drgrnda (birbirinizin yantna
serbest girip gtkmanlzda) size de, onlara
da bir günah yoktur. Qünkü onlar (hizmet
igin) sizigokga dolagmaktadrr; evet siz her
zaman birbirinizi dolagmaktasrnrz. Allah,
äyetleri size igte böylece agrkhyor. Zaten
Allah Alim'dir (her geyi hakkryta bilendir),
Hakim'dir (her iginde hikmet sahibidir).
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59. Sizden olan kügükler de ergenlik ga-

§rna erince, artrk kendilerinden önceki
büyükler, yantntza girerken nasrl izin is-
tiyodarsa, (Nür: 27) onlar da öyle izin is-
tesinler. Allah, äyetlerini size igte böyle
agrklryor. Zaten Allah Alfm'dir (her geyi
hakkryla bilendir), Hakim'dir (srnrrsrz hik-
met sahibidir).

60. Adetten (hayrzdan) kesitip do§ura-
maz olan, (bundan dolayl) evlenme ar-
zusu (umudu), kalmamrg bulunan yagh
kadrnlann, artrk bir bedeni güzelliklerini
göstermek gayreti iginde bulunmaksrzrn,
(di§er kadrnlann giymek zorunda olduk-
lan) dq elbiselerini giymeyi brrakmlannda
kendilerine bir günah yoktur. Yine de bun-
dan kagrnacak olurlarsa, (töhmet altrnda
kalmamak agrstndan) kendileri igin daha
hayrrlrdrr. Talen Allah Semi'dir (her geyi
hakkryla igitendir), Alfm'dir (her geyi tama-
mryla bilendir).
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61. (Savaga, sefere giderken evlerinin
anahtadannr verdikleri) Amäya (rzala'
n izin veya karine ile bilinmesi halinde, o
evlerden yemek yemesinden dolayt) bir
günah yok; topala da (bundan dolayt) bir
günah yok; hastaya da (bundan dolay) bir
günah yoktur. Sizin igin de, kendi gocuk-

lannrzrn evlerinden, yahut babalanntzln
evlerinden, yahut analarlnlzln evlerinden,
yahut kardeglerinizin evlerinden, yahut

krzkardeglerinizin evlerinden, yahut am-
calannrzrn evlerinden, yahut halalarlnlzln
evlerinden, yahut dayr lartnlztn evlerinden,
yahut teyzelerinizin evlerinden, yahut

anahtiarlan uhdenizde bulunan evlerden,
yahut can dostlanntztn evlerinden (nza-

larr izin veya karine ile bilinmesi halinde)
yemenizde bir günah yoktur. Toplu hal-

de veya ayn, ayn yemek yemenizde bir
saknca yoktur. Aynca, antlan akrabantn
evlerine girdi§iniz vakit, Allah tiaraftndan

mübarek ve güzel bir yagama dile§i olarak
(din ve akrabahk vasrflarryla) sizden olan
bu kimselere selam verin! (Yahut kimse-
nin bulunmadl§r kendi evlerinize girdi§i-

niz vaklt de Allah tara ndan mübarek ve
güzel bir yasama dile§i olarak kendinize
selam verin!) Allah, bu äyetleri size igte

böylece agrkhyor ki, akllnlzt kullantp hak-

k anlayastntz.

Cüz:18

62. Mü'minler ancak o kimselerdir ki,

(Tevhid imanryla) Allah'a ve bu Elgisi'ne
gönülden iman etmigler; onlar, (Cuma,

Bayram hutbeleri, dantgma toplanttst ve

savas gibi) Allah'rn Elgisi ile birlikte toplu
olarak bir i9 gönirken de ondan izin alma-
dan brrakrp gitmezler. Ey Muhammed! O
kimseler ki, (bu durumlarda yanlndan ay-
nlmak igin) senden izin isterler, igte onlar
gergekten Allah'a v-e Onun Elgisi'ne iman

etmig kimselerdir. Oyleyse (bu durumlar-
da) onlar bazr igleri igin senden izin iste-

yince, arttk sen onlardan diledi§ine izin

ver ve (onlar, mazeret igin de olsa, dünya
igini din iginin önüne ahp izin istemekle

kusur iglediklerinden dolay) kendileri igin

Allah'tan ba§rglanma dile. §üphesiz Allah

öafü/dur (gok ba§rglayrcrdtr), Rahfm'dir
(gok esirgeyicidir).

63. Allah'rn Elgisini, kendi aranrzda birbi-

rinizi ga§rnr gibi ga§rrmayln. Allah, iginiz-
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den izin alarak grkanlan (yahut birbirlerini)
siper edinerek srvrglp gidenleri elbette bi-
liyor. Artrk Onun (Allah'tn, Peygamberin)
buyru§una aykln davrananlar, kendilerine
bir felaketin gatmasrndan veya kendileri-
ne dayanrlmaz bir azabn gatmasrndan
gekinsinler.

64. Haberiniz olsun ki, gu göklerde ve bu
yerde ne varsa hepsi gergekten yalnrz Al-
lah'rndrr. Allah, sizin iginde bulundusunuz
hali (itaati veya muhalefeti, ihläs veya ni-
fakr) elbette biliyor; onlann (münafrklarrn),
Kendine döndürülecekleri günü (ne za-
man olaca§rnr) de biliyor. igte o gün, yap-
tklannl onlara bildirecektir. Zaten Allah,
her geyi hakkryla bilendir.

FURKAN SÜNCS|: ZS

Furkan süresi, Mekke'de 42. Süre olarak näzil oF
mustur; T7 äyetli. Bu süre, adrnr birinci äyetinde
gegen Furkan kelimesinden almtstr. Furkan, hakkr
Mtrldan iyice ayrran demek olup Ku/an-r Kerim'in
isimlerindedir.

aistvtilLAHinnan uAninnanfur

1. §anr pek yücedir o Allah ki, bütün
cihana uyanc! olsun diye bu kuluna
(Muhammed'e) Furkan'r (hakkl bätrldan
iyice aylran Ku/an'r) peyderpey indirdi.

2. O Allah ki, gu göklerin ve bu yerin hü-
kümranl§r yalntz Kendisinindir. O, Qocuk
da edinmemigtir; hükümr:anhsrnda higbir
ofta§r da yokur; O, her gel yaratmrg da,
gere§ince (yaratlltg gayesine uygun özel-
liklerini ve hareketlerini, belli bi r süreye de-
§in hayatrnr) takdir buyurmugtur.
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3. O l«äfirler ise, Allah'tian bagka öyle tann-
lar edindiler ki, higbir nesne yaratiamaztar;
kendileri ise, (tapanlan tiarafrndan yontu-
larak, tiasvir edilerek) yaratr lryorlar; ontar,
kendilerine bile ne zatat, ne de yarar ve-
remezler;can almaya da, hayat vermeye
de ve ölüleriyeniden diriltip mezardan gr-
karmaya da gügleri yetmez.

4. O küfre saplanmrg olanlar gunu da söy-
lediler: "Bu Kufan, Muhammed'in uydur-
du§u bir yalandan bagka bir gey desildir;
baSka bir zümre (Yahudi'ler, Hrristiyan'lar)
de bu igte ona yardrm etmigtir." Böylece
onlar büyük bir vicdansrz[k ve iftiraya bag-
vurmuglardtr.

5. Yine, onlar dediler ki: "Bunlar (äyeiler),
eskilerin masallandrr; (kendisi okuma-
yazma bilmedi§i igin) onlarr bagkalarrna
yazdrrmlg da, (bellemesi igin) sabah ak-
gam onlar kendisine okunuyor."
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6. Ey Muhammed! De ki: "Onu (Ku/an'l),
gu göklerdeki ve bu yerdeki bütün srrla-
n bilen Allah indirdi. Qünkü güphesiz O,
öafü/dur (gok ba§rglayrcldrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

7. Yine, dediler ki: "Bu ne bigin Allah'rn
Elgisi (peygamber)? (Bizim gibio da) Ye-
mek yiyor; gargrlarda, pazarlardada gezip
dolagryor! Ona bir melek indirilip de, ken-
disiyle birlikte uyano olmah de§ilmiydi?"

8. 'Yahut kendisine bir hazine atrlmah
veyahut onun, kendisinden yiyece§i mü-
kemmel bir bahgesiolmah de§il miydi!" O
zalimler, (mü'minlere de) dediler ki: "Siz,
ancak büyülenmig bir adamrn ardrndan
gidiyorsunuz."

9. Ey Muhammed! Bak ki, senin hakknda
nasrl benzetmeler yaptrlar da, sapknh§a
dügtüler. Artrk onlar doöru yolu bulamaz-
lar.

10. Allah, öyle yüceler yücesidir ki, dileye-
cek olursa, sana ondan daha hayrtsrnr,
altlanndan rrmaklar akan Cennetleri vedr
ve sana saraylar bahgeder.

11. Hayr! Onlar, kryametiyalan saydrlar.
Biz de kryameti yalan sayanlar igin pek
giddefli bir ateg hazrrladrk.
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12. O Cehennem ategi, pek uzak bir yer-
den onlan görünce (onlara görunünce),
onun öfke homurtusunu ve u§ultusunu
igitecekler.

13. O Cehennem yaränlan, elleri boyunla-
nna ba§h olarak Cehennemin dar biryeri-
ne atrhnca da, orada:'Ölüm, neredesin?"
diye ba§rracaklar.

14. Onlara denilecek ki: "Bugün yalnz bir
kez ölüm istemeyin; birgok kez ölüm iste-
yin!"

15. Ey Muhammed! De ki; bu mu daha
iyidir; yoksa takvä sahiplerine vaatolunan
sonsuzluk Cenneti mi? O Cennet kendi-
leri igin büyük bir mül€fat ve son durak
olmugtur.

16. Onlar igin orada diledikleri her gey
vardrr; onlar hep orada kalacaklardrr. Bu,
Rabb'inin niyaz edilen bir vaadidir. (Al-i

FURKAN sÜnesi Cüz:19
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17. Ve Allah, (ceza ve mükäfat igin) onlarr
ve Allah'tian bagka da taptrklannr (melek-
leri, isa'y Uzeyfi, cinleri, putlarla temsil
edilen büyük insanlan) toplayaca§r gün,
igte o taptrklanna diyecek ki: "§u kullanmr
siz mi saptrrdrnrz, yoksa kendileri mi yol-
dan saptlar?"

18. Onlar diyecekler ki: "Seni, §anrna ya-
krgmayan her geyden tenzih ederiz; Sen-
den bagka da veliler (dostlar, koruyucular)
edinmek bize yaragm az. F allelt Sen, onla-
ra ve atialanna o kadar nlmet (uzun ömür,
bol rrzk) verdin ki, sonunda Seni anmayr
(ö§üt almayr, Ku/an'a iman etmeyi) unut-
tular ve ve heläk olmug bir güruh oldular."

19. (Allah'a ortak koganlara denilecek ki:)
"igte taptrklannrz, bütün söylediklerinizde
sizi yalanladrlar. Artrk ne (onlar ve siz)
azabntzt geri gevirebilirsiniz, ne de bir
yardrm alabilirsiniz." Ve sizden her kim,
zulmedecek (Allah'a ortak kogacak) olur-
sa, Biz ona büyük bir azap tiattrraca§rz.

20. Ey Muhammed! Senden önce gön-
derdi§imiz bütün Elgiler (peygamberler)
de, hig güphesiz yemek yerlerdi ve gar-
grlarda, pazanlarda gezip dolagrrlardr. Ey
insanlar! Sizin de kiminizi kiminize (üm-
metlere peygamberlerini, zenginlere yok-
sullan, sa§hkhlara hastalan, ämirlere me-
murlan, yöneticilere halkr) imtihan vesilesi
klmrgrzdrr. Bakahm, sabredecek misiniz!
Talen senin Rabb'in ezelden beri her geyi
hakkryla görmektedir.
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21. Yine, o kimseler ki, Bize kavugma-
yr (öldükten sonra diriltilip huzurumuza
gönderileceklerini) ummuyorlar, dedi-
ler ki: "Bize melekler indirilmeliydi, yahut
Rabb'imizi gözümüzle görmeliydik." Ant
olsun ki, onlar kendilerini büyük görmügler
ve azdrkga azmrglar.

22. O melekleri (ölüm, azap meleklerini)
görecekleri gün, o günahGrlara hig de
müjde yoktur ve onlar (käfirler): "Maazal-
lah (Allah bizi bundan saklasrn)!" (Yahut
melekler: "Size Cennet, müjde, kesinlikle
yasaktr /' diyecekler.)

23. Biz, o käfirlerin amellerini (putlan igin
yaptrklan ibadetlerini) de ele alaca§rz ve
hepsini savrulmug toz gib yapaca§rz.

24. igte o gün Cennet yaränrnrn kalacak-
lan yer gok iyi (l«äfirlerin dünyasrndan gok
hayrrh) ve dinlenecekleri yer pek güzeldir.
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25. O gün su gök, ak bulutlarla beraber
yanlacak ve melekler indirildikge indirile-
cekler.

26. igte o gün gergek hükümranlrk yalnz
Rahmän'rndrr (dünyada käfire de, mer-
hamet eden Allah'rndrr). Kafirler igin ise, o
pek getin bir gündür.

27. O güne zalim (mügrik, öfke ve pig-
manhktan) ellerini rsrnp diyecek ki: "Kegke
ben, o Elgi (peygamber) ile birlikte bir yol
tutmug olsaydrm!"

28. 'Yazk oldu bana! Kegke falancayr
dost edinmeseydim!"

29.'Ant olsun ki, Kudan, bana geldikten
sonra o kötü dost, beni gergekten ondan
saptrrdr. Zaten o seytan, insanr hep yü-
züstü brrakp rezi!-nisva edendir."

30. Bu Elgide dediki :"Ey Rabb'im! Do§-
rusu benim kavmim (Kureyg), bu Kudan'r
tiamamen terk ettiler (Ku/an'r duyduklart
zaman, gereksiz geyler, eskilerin masal-
lan, dediler).

31. Ey Muhammed! igte Biz böylece her
bir peygambere micrimlerden azrI bir düg-
man klmrgrzdrr. Sana yol göstericive yar-
drmcr olarak da Rabb'in yeter.

32.Bir de, o küfre saplanmrg olanlar dedi-
ler ki: "Bu Kudan, hepsitopluca bir defada
ona indirilmeli de§il miydi?" Biz, Kudan't
senin kalbine iyice yerlegtirmek igin böyle
parga, parga indirdik ve onu yava§, yava§
okuduk.
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33. O käfirlerin sana getirdikleri higbir mi-
sal (garip soru, delil, güphe) da yoktur ki,
Biz, onun hak olan cevabrnr ve en güzel
agr klamasr nr getirmeyelim.

34. O kimseler ki, yüzleri üstü Cehenne-
me sünlleceklerdir, igte onlar, yerleri en
kötü ve yollan en saprk olanlardrr.

35. Ant olsun ki, Biz, Musa'ya da o Kita-
br (Ievrat'r) vermistik; kardegi Härun'u da
kendisine vezir (yardrmcr) yapmrgtrk.

36. Sonra onlann ikisine: "Haydin,
äyetlerimiziyalan sayan halka gidin!" de-
mistik; sonunda onlan ortadan kaldtrmtg-
ilk.

37. Nüh kavmide, Allah'rn Elgileriniyalan-
cr sayrnca, onlan tufanda bo§mugtuk ve
kendilerini insanlara büyük bir ibret kay-
na§r krlmrgtrk. Biz, bütün zalimlere de pek
acrklr bir azap hazrlamtgtzdt r.
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38. Biz, Ad'r 1ttüd kavmini), Semüd'u (Sa-
alih kavmini) ve Ress yaränrnr (§uayb
kavmini ) ve bunlar arasrnda birgok nesil-
leri de yok etmigtik.

39. Biz, onlann hepsine de birgok misaller
(deliller) getirdik ve hepsini krdrk gegirdik.

zl{1. Ant olsun ki, bunlar (Mekke l«äfirleri,

§am'a giden ticaret yollan üzerinde bu-
lunan), üzerlerine felaket (tag) ya§muru
ya§drnlmrg olan kente (Lüt kavminin ken-
ti Sedüm'a) u§ramrglardrr. Pekiyi, onlar,
onu (ka[ntrlannr) görmüyorlar mrydr? Ha-
yr! Onlar dirileceklerini ummuyorlardr.

41. Ey Muhammed! Onlar seni gönince,
seni ancak alaya alryorlar(; diyorlarki):
'Allah'rn Elgiolarak gönderdi§i de bu mu?"

42. "Bri2, tiannlanmrza ba§hhkta sebat et-
meseydik, hig kugkusuz neredeyse bizi
tiannlanmrzdan saptrracaktr." Onlar azabl
gönince de, kimin en gok yoldan sapml§
oldu§unu göreceklerdir.

4il. Kötü azulannr kendisine tiann edinen
(akhnr kullanmayp duygularryla hareket
eden) kimseyi gördün mü? Ey Muham-
med! Arilk onun koruyucusu sen mi ola-
caksrn!
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+0. Yoksa gergekten sen onlann go§unun
hakk igitirler veya akrllannt kullanrrlar ml
sanrrsrn? Onlar ancak dört ayakh hayvan-
lar gibidirler; hatta yolca daha da sapkn-
drrlar.

45. Görmedin mi ki, Rabb'in gölgeyi (gü-
neg yeni do§du§u zaman) nasrl uzat-
mrgtrr? E§er dileseydi, elbette onu sakin
(hareketsiz) krlabilirdi. Ayrrca Biz günegi
gölgeye sebep klmrgrzdrr.

46. Sonra Biz (son haddinde olan uzun)
gölgeyi yava§, yavas kendimize do§ru
(günegin, onun yerini almasryla) gekip kr-
saltmrgrzdrr.

47.Yine, Allah Odur ki, sizin igin geceyi bir
örtü, uykuyu da bir dinlenme ve gündüzü
de da§rlrp (dirilip) galrgma zamanl krlmrg-
ttr.

rl8. Yine, Allah Odurki, rahmetinden önce
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rüzgärlan bir müjdeci olarak göndermigtir
ve Biz gu gökten temiz ve temizleyici bir
su indirmigizdir.

49. Tä ki, o su ile, hayatsrz bir ülkeyi ihya
edelim ve onunla yaratmrg oldu§umuz
nice sa§mal hayvanlan ve nice insanlan
sulayalrm.

50. Ant olsun ki, Biz, insanlann dügünüp
ö§üt almalarr igin bu suyu aralannda gegitli

gekillerde (gegitli ülkelerde, gegitli zaman-
larda, gegitli iklimlerde, giddetli, normal ha-
fif ya§rglar geklinde) da§rtmrgrzdrr. (Yahut
inni fuOreti di§er Kutsal Kitapkarda ve
Kufan'da gegitli gekillerde anlatmtgtzdtr.)
Fakat insanlann birgo§u ancak ktztl nan-
köAük etmigtir.

51. Biz dilemig olsaydrk, mutlaka her ül-
keye bir uyancr (peygamber) gönderirdik.
(Fakat Muhammed'in ganrntn yüceli§ini
ve di§er peygamberlerden üstünlü§ünü,
mesajrnrn cihan gümül oldu§unu göster-
mek igin bu vazifeyiyalnrz ona verdik.)

52. Öyleyse ey Muhammed! Saklln, o
käfirlere boyun e§me ve Ku/an'la (yahut
onlara muhalefet etmekle, bäüllannt orta-
ya koymakla) onlara kargr olanca gücünle
büyük bir mücadele ver!

53. Yine, Allah Odurki, gu tiath ve susuzlu-

§u giderici, gu datuzlu ve act ikideniziyan
yana sahvermig ve ikisi arastnda bir engel
ve agrlmaz bir stnrr koymugtur.

54. Yine, Allah O'dur ki, o sudan (meni-

den, yahut Adem'in gamurunun yo§uru!-

du§u sudan) insant yaratmlg da, onu
(erkekle olan) nesep (soysop) ve (kadtnla
olan) hrsrm (evlilik) akrabalan (bunlardan
olugan toplumlar) haline getirmi$ir. Talen
senin Rabb'in ezelden beri her geye !(a-
adirdir.

Cüz:19

55. O l«äfirler ise, Allah'tian bagka da, ken-
dilerine ne yarar, ne de zarar veremeyen
varlrklara tapryorlar. Taten käfir, Rabb'ine
kary (geytana) hep yardrmcr olmugtur.

(44) Qünkü hayran, kendisini güdene boyun e§er;
kendisine iyilik edeni kötülük edenden aydeder;
kendisine fiaydah olanr arari zararlt olandan ise sa-
knu. Bu käfirler ise, Rabb'lerine boyun e§mezler;
Rabb'lerinin iyili§ini geytanrn kötülü§ünden ayrrtet-
mezler; faydalann en büyü§ü olan ährret mükäfatrnr
talep etmeZeri zararlarn en büyü§ü olan Allah'tn
azabrndan saknmazlar. Yine, hayvan, hakka inan-
mryor ve hayrr iglemiyorsa da, hig olmazsa bättla da
inanmryor ve ger igleri de yapmryor. Bu käfirler ise
boyle de§ilidr. Yine, halruanrn cehäleti, bagkasna
zpltat vetmez; bu käfirlerin cehäeti ise, fitnelere ve
insanlan hak yoldan ahkoymaya sebep olmaktadrr.
Bir de, hayvanda kemal vasfrnr kazanma becerisi
yoktur. Bundan dolay onlar igin tralsirat ve ayp-
lanma sözkonusu de§ildir. Bu käfirler ise, en büyük
taksrratr gosteriyor ve bundan dolay da en büyük
azaba müstahak oluyorlar.

(53) Bunun pek Mriz bir öme§i de, atlas O§anusu
ile Akdeniz'in, Cebelitank Bo§az ile birlegmesidir.
Yaprlan son kegiflere göre, bu iki deniz, burada bir-
legti§i halde ayrr özelliklerini korumaktadtrve birinin
suyunun özelli§i, di§edninin özelli§ini bozmamakta-
drr.
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56. Ey MuhammedlZalen Biz seniancak
bir müjdeleyici ve uyancr olarak gönder-
migizidir.

57. De ki: "Ben buna (ilähimesajrtebli§e)
kargrhk herhangi bir ücret istemiyorum;
ancak Rabb'ine do§ru bir yol tutmak iste-
yen kimseler olmanrzr istiyorum."

58. Ve sen, hig ölmeyen O Hayry'e (ezeli
ve ebedihayat ile diriolan Allah'a) tevek-
kül et (dayan, güven) ve onu hamd ile
(överek) tesbih (Kendisine yakrgmayan
sfatlardan tenzih) et! Onun, kullarrnrn gü-
nahlanndan haberdar olmasr zaten yeter.
(Bu itibarla onlann iman etmeleriveya küf-
re direnmeleri, senin aleyhine bir sonug
do§urmaz.)

59. O Allah ki, gu gökleri, bu yeri ve iki-
sinin arasrndakileri altr günde (agamada)
yaratmrg; sonra (evreni kugatmrg olan)
Aq üzerine (veya hükümranhk tahtrna)
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istivä etmigtir (häkimiyet kurmugtur; Ken-
dine özgü bir gekilde kurulmugur). O,
Rahmän'drr (dünyada mü'mine de, käfire
de rahmet etmektedir). Artlk sen onu
(göklerin vs.nin yaratlrgr ile istiväyr) bir bi-
lene (Allah'a, Cibräil'e, eski Kutsal Kitapla-
n okuyanlara) sor. (Yahut sen, Rahmän'r,
Onun sfatlannr, eski Kutsal Kitaplarda
onun eganlamhsrnr Kitap Ehli'nden bir bi-
lene sor.)

60. Onlara (Mekke käfirlerine): "Rahmän'a
secde edin!" denilince, onlar: "Rahmän da
ne? Bize emretti§in (bizim bilmedi§imiz)
geye biz secde mi ederiz!" dediler ve bu
emir onlann nefretini arttrrdl.

61. §u gökte burglan (günegin her ay,
birinin kapladr§r bölgede göründü§ü 12
takmyrldrzlan) yaratmrg olan, orada bir
grra§ (yanmaktan rgrk veren güneg) da ve
(günegten ald§r rgkla) aydrnlatrcr bir Ay
da meydana getirmig olan Allah, yüceler
yücesidir.

62. Dügünüp ööüt almak, ya da gükret-
mek isteyenlere (ibret kayna§t olmasr igin)
gece ile gündüzü birbirinin ardr srra geti-
ren de ancak Odur.

63. Rahmän'rn (mutlu ve kutlu) kullan o
kimselerdir ki, yeryüzünde algak gönüllü-
lükle yünirler ve cähiller onlara laf atrnca
da: "Esen kahn!" deyip gegerler (günah,
incitici olmayan sözler söylerler).

64. Yine, o kullar, gecelerini Rabb'leri-ne
secde etmekle ve kryam durmakla (na-
maz krlmakla) gegirirler.

65. Yine, o kullargöyle niyazda bulunurlar:
"Ey Rabb'imiz! Cehennem azabrnr bizden
gevir; onun azabr gergekten bitmez bir fe-
lakettir."

66. "Cehennem gergekten ne kötü bir ko-
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nak ve ikametgähilr!"

67. Yine, o kullar, harcama yapilklan za-
man ne israf, ne de cimrilik ederler; ikisi
arasrnda bir orta yol tutarlar.
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68. Yine, onlar o kimselerdir ki, Allah ile
beraber bagka bir tannya dua etmezler;
Allah'rn haram krldu§u cana hakstz yere
krymazlar; zina etmezler. Talen kim bun-
lan yapacak olursa, bu büyük günahlann
cezalannr bulacak.

69. Kryamet günü bu kimsenin azabt, kat-
merlegir ve o, aga§rlanmrs olarak o az:ap-
ta devamh olarak kalrr.

70. Ancak tövbe edip (Ievhid inanctyla)
iman eden ve saalih (islam'rn emretti§i
iyi, güzel) igler igleyen müstesna; igte Al-
lah bu gibilerin kötülüklerini iyiliklere ge-
virir (gegmig günahlannr ba§tglar ve bu
insanlan o günahlann zrttan olan iyiliklere
muvaffak eyler). Talen Allah ezelden beri
Öafüddur (gok ba§rglaytcrdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

71. Ve her kim, (anrhn günahlann dtgtn-
da, di§er günahlanndan da) tövbe eder;

FURKAN SURESI
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saalih (islam'rn emriolan iyi) igler de igler-
se, iste o gergekten tövbesi kabul edilmig
olarak Allah'a dönmüg olur.

72.Yine, o (mutlu ve kutlu) kullar o kimse-
lerdir ki, yalan yere gahitlik etmezler; uy-
gunsuz sözlerle, hareketlerle kargrhgtrk-
lannda, a§rr bagilrkla (kendilerine häkim
olup) gegip giderler.

73. Yine, onlaro kimselerdir ki, kendilerine
Rabb'lerinin äyetleri hatrrlatrldr§rnda, bun-
lara kargr sa§rrlar ve körler gibi davranrp
gegmezler.

74. Yine, Rahmän'rn (mutlu ve kutlu) kul-
lan o kimselerdir ki: "Ey Rabb'imizl Bize
öyle (itaatli, faziletli) eglerve nesillerver ki,
gözlerimiz aydrn olsun; bizitakvä sahiple-
ri (sakrnanlar) igin önder olacak kimseler
yap!" diye niyaz ederler.

75. igte onlar (din u§runa srklntrlara) sab-
rettiklerinden dolayl Cennetin yüksek ma-
kamlan ile mükäfatlandlnlacaklar ve ora-
da iyidilekve selam ile kargllanacaklardlr.

76. Onlar, orada sonsuz olarak kala-
caklardrr. Orasr ne güzel bir konak ve
ikametgähtrr!

T|.Ey Muhammed! De ki: Sizin yalvarma-
nrz olmasa, Rabb'iniz sizi ne yapsrn (size
ne diye de§er versin)! igte siz, (Peygam-
beri, Kudan'r) yalan saydrnrz (siz duada
kusur ettiniz). Onun igin azap, mutlal«a sizi
bulacak (sizi brrakmayacaktrr).
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§UARA SÜneSi: ZS

§uara süresi, Mekke'de 47. Süre olarak näzil oF
mustur; 227 äyenir §uara, gäirler demektir. Bu
sürenin 24. äyelinde gäirlerden soz edildi§i igin
süre, bu ismi almrgrr.

eisilri l-LAHi nnnnuAruinn*riu

1. Tä. Sin. Mim.

2. igte bunlar, (mucizeli§i ve do§rulu-
§u) apaEk olan bu Kitabrn (Ku/an'rn)
äyetleridir.

3. Ey Muhammed! Onlar (Mekke käfirleri),
iman etmiyorlar diye neredeyse (üzüntü-
den) kendini harap edeceksin.

4. Biz dileyecek olsak, üzerlerine gökten
(kendilerini imana zorlayacak) bir mucize
(bir belä) göndeririz; o zaman boyunlan
ona e§ik kalrr.
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5. Hem de, onlara Rahmän'dan (rahme-
ti srnrrsrz olan Allah'tan) higbir yeni ogtit
gelmez ki, onlar ondan yüz gevirmesinler.

6. Böylece onlar, (bu ogütü) yalanlamtg-

lardrr. igte alay edip durduklan geylerin
(gergek) haberleri yakrnda onlara gele-
cektir (gergeklerin ne oldu§unu yakrnda
ö§reneceklerdir).

7. Onlar, bu yeryüzüne bakmazlar mt ki,

orada pek güzel, faydah her bir giftten nice
bitkiler yetigtirmigizdir!

f. igte bunlarda hig güphesiz büyük bir ib-
retvardrr;o insanlann birgo§u ise, (Tevhid
imanr ile) iman edecek de§illeridir.

9. Ve hig kugkusuz senin Rabb'in yegäne
Aztz'dir (mutlak galiptir), Rahlm'dir (gok

esirgeyicidir).

10, 11. Ey Muhammedt Hani bir zaman
da Rabbin, Musa'ya göyle seslenmigti:
"Haydi o zalimler güruhuna, Firavun kav-
mine git!Onlar, daha (Allah'tn emrine kar-
gr gelmeken) sakrnmayacaklar mt?"

12. Musa demigti ki: "Ey Rabb:im! Ben,
onlann beni yalanct yerine koyacaklann-
dan gergekten korkuyorum."

13.'Ve (otakdirde) gogsüm (igim) daralrr;
zaten dilim de iyidönmez. igte bunun igin

Härun'a da Elgilikver (onu da benimle be-
raber gönder)!"

14. "Benim (kasrt olmaksrzrn onlardan bir
adam öldürdü§üm igin kendilerince) onla-
ra kargr bir sugum da var; bu yüzden beni
öldürmelerinden korkuyorum."

15. Allah buyurdu ki: "Asla(seni öldüre-
mezler)l Haydin, ikiniz mucizelerimizle gi-

din! Qünkü Biz kesinlikle sizinle berabedz;
her geyi igitmekteyiz."

gunnnsÜnesl ffiCüz:19

16. "Haydin, ikiniz Firavun'a gidin de, de-
yin ki: 'Biz, gergekten Alemlerin Rabb'i'nin
Elgisi'yiz;

17. 'israilO§ullan'nr bizimle beraber (ana
yurtlanna) gönder!"

18. Firavun, Musa'ya dedi ki: "Sen bebek
iken biz seniaramzda (saraytmtzda) bü-
yütüp yetigtirmedik mi? Omnlnün birgok
yrllannr da bizim aramtzda gegirmedin

mi?"

19. "Sen, o yaptr§rn igi de yapmqttn (bir

adamr öldürmügtün). Zaten sen nankönln
birisin!"
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20. Musa dediki: "O igi(adam öldürmeyi)
ben, bilmezlerden iken (bana henüz ilim
ve peygamberlik verilmemig iken, benim
öldürme kastrm yok iken) yapmrgtrm."

21. "Ben sizden korkunca da hemen ara-
nrzdan kagmrgtm. Sonra Rabb'im bana
hikmet bahgetti ve beni Elgilerden (pey-
gamberlerden) krldt."

22."O nimet diye bagtma kaktr§rn (ve bu
yüzden beni nankörlükle sugladr§rn) gey
ise, israilO§ullan'nr kendine köle etmendir
(ve onlann erkek gocuklarrnl öldürmendir;
beni beslemen, onun sonucudur)."

23. Firavun dediki: "(Senin, Elgisioldu§u-
nu iddia etti§in) Alemlerin Rabb'i de ne-
dir? (Bana tiarif et!)"

24. Musa dedi ki: 'O, §u göklerin, bu ye-
rin ve ikisi arastnda bulunan her geyin
(yegäne) Rabb'idir. Siz e§er (Allah'rn,

gunnnsÜnesi 
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bunlann yaratrcrsr oldu§unu, egyanln ha-
kikatini) kesin olarak biliyorsanrz (,Tanrr
olarak yalntz Allah'a iman edin; Onun bu
sfatlannr anlayrn)".

25. Firavun, gevresinde bulunanlara: "Du-
yuyor musunuz?" dedi.

26. Musa dedi ki: "O, sizin yegäne
Rabb'inizdir; eski atalannlztn da yegäne
Rabb'idir (Ondan bagka tiann yoktur)."

27. Firavun,gevresindekilere: "Size göne-
rilmig olan bu Elginiz, hig kugkusuz deli-
dir!" dedi.

28. Musa dedi ki: "O, do§unun da, batr-
nrn da, ikisinin arasrndakilerin de yegäne
Rabb'idir. E§er siz akllnrzl kullanacak
olursanrz (,anlarsrnrz)."

29. Firavun dedi ki: 'Ant olsun ki, e§er be-
nim drgrmda (benim orta§rolmadr§rm) bir
tek Tann edinecek olursan, hig kugkusuz
seni o zindan mahkümlerinden yapanm!"

30. Musa dedi ki: "Sana apagrk bir gey
(belge) getirmig olsam da ml?.."

31. Firavun dedi ki: "E§er do§ru soyleyen-
lerden isen, haydi, öyleyse getir onu."

32. Bunun üzerine Musa, asäsrnr yere atr-
verdi; asä göz göre, göre koskoca bir ylan
oluverdi.

38. Musa, elinide (koltu§undan) gekip gr-
kardr; derken eli de bakanlara bembeyaz
görünüverdi.

34. Firavun, gevresindeki devlet erkänrna
dedi ki: "Hig kugkusuz bu, gok bilgili (hü-
nerli) bir sihitöazdrr!"

35. "Sizi sihriyle yurdunuzdan grkarmak
istiyor; arilk siz ne buyurursunuz?"

36. Onlar dediler ki: "Onu ve kardegini
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beklet ve bütün kentlere sevk memurlarr
gönder;

37. "Ne kadar bilgili (hünerli) sihibaz var-
sa, sana getirsinler."

38. Sonra belli bir günün (bayram günü-
nün) tayin edilen vaktinde (kugluk vaktin-
de) sihirbazlar toplandr.

39. Halka da goyle ga§rr yaprldr: "Hemen
toplanrr mrsrnrz!"
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40. "Umanz, biz, sihirbazlardan yana olaca-

§z; günkü mutlaka onlargalip geleceklerdir."

41. Sihirbazlar, (yang meydanrna) gelince,
Firavun'a dediler ki: "E§er biz galip gelecek
olursak, kesenkes bize büyük bir odül var
de§ilmi?"

42. Firavun dedi. ki: "Evet, hem de o tak-
dirde hig kugkusuz sizler benim yaknlanm-
dan ola@ksrnrz."

tl3. Musa o sihirbazlara dedi ki: "Ne atacak-
sanrz, haydin, aün!"

44. Bunun üzerine sihirbazlar, iplerini ve
deöneklerini (yere) attilar ve: "Firavun'un
izzeti, gereli hakk igin kesenkes biz galip
gelece§iz!" dediler.

45. Sonra Musa asästnr (yere) attr; bir de
baktrlar ki, asä, onlann uydurduklan yllan-
lann hepsini yutuveriyor.

45. Bunun üzerine sihirbazlar hemen sec-
deye kapandrlarlar.

Cüz: 19
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47, ß.Sihirbazlar dediler ki: "Biz, flann ola-
rak) yalnz, Alemlerin Rabb'i'ne, Musa'nln
ve Härun'un Rabb'i'ne iman ettik."

49. Firavun dedi ki: "Ben size izin verme-
den ona iman ettiniz öyle mi? Hig kugkusuz
o, size bu büyüyü ö§reten büyü§ünüzmüg!
Oyleyse yaknda anlayacakslnlz (ben size
gösterece§im). Ant olsun ki, ben kesenkes
sizin ellerinizi ve ayaklannrzr gaprazlama
kestirece§im ve yine ant olsun ki, ben hig
kugkusuz hepinizi astraca§tm!"

50. O sihirbazlar dediler ki: "Higbir zarar yok
(dert deöil); günkü biz ancak Rabb'imize
dönmüg olaca§t2."

51. "Biz, bu toplumun ilk iman edenleriol-
du§umuz igin Rabb'imizin, hatialanmrzr ba-
§rglayaca§rn r umuyoruz."

52.Biz, M.usa'ya da gunu vahyetmigtik "O
kullanmr (lsrailO§ullan'nr) gece yola glkar;
günkü siz mutlakatakip edileceksiniz (onlar
ardrnza dügeceklerdir)."

53. Bunun üzerine Firavun, kentlere (asker
toplamak igin) sevk memurlan gönderdi.

54. Firavun dedi ki: "Hig kugkusuz bunlar
(israilO§ullan), saylan ä Oägrnrf bir top-
lulukur."

S5.'Ve hig güphesiz onlar bizi gok krzdlr-
maktadrrlar."

56. "Biz ise, hig kughusuz müteyakkz, ye-
tenekli, donanrmh bir orduyuz."

57, 58. Sonunda Biz, onlan (Firavun ile
ordusunu) bahgelerden, prnarlardan (Nil
nehrinden meydana getirilmig su kanal-
lanndan), hazinelerden ve de§erli (güzet)
konaklardan (emirlerin ve vezirlerin meclis-
lerinden) gkardrk.

59. igre böyle yaptrk (onlan o müreffeh
hayatlanndan aylrdrk) ve israil O§ullan'nr
(kendiyurüanna döndükten sonra) o nimet-
lere (benzerlerine) väris krldrk.

60. Derken, Firavun ile ordusu, gün do§ar-
ken onlann ardlna dügüler.
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61. Nihäyet o ikitopluluk birbirini görünce,
Musa'nrn yoldaglan: "Kesenkes yakalan-
drk!" dediler.

62. Musa dedi ki: "Asla! Qünkü Rabb'im
kugkusuz benimledir; O, bana kurtulug yo-
lunu gösterecektir."

63. igte o zaman Biz Musa'ya: "Asän ile
vur denize!" diye vahyetmigtik; deniz, he-
men yanlvermigti (on ikiyolagrlmrgtr) de,
her pargasr (yollann kenannda üst üste
yr§rlan sular) koskoca da§ gibi olmugu.

64. Biz, öbürlerini (Firavun ve ordusunu)
de oraya iyice yaklagttrdrk.

65. Ve Biz, Musa ile beraberindekilerin
hepsini kurtardrk.

66. Sonra öbürlerini (Firavun ile ordusu-
nu) denizde bo§duk.

67. Hig kugkusuz bunda (Firavun ile Musa
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arasrnda gegen olaylarda, Peygambe/i- Odur."
mizin, kimseden bir gey ö§renmeden bu
tarihiolaylan bu denli isabetle anlatmastn-
da) büyük bir ibret vardrr; yine de onlann
(bunlan dinleyenlerin) goöu iman etmedi-
!er.

68. Ve hig kugkusuz senin Rabb'in yegäne
Aziz'dir (mutlak galiptir), Rahim'dir (gok

merhametlidir).

69. Ey Muhammed! Onlara (Mekke
l«äf i rlerine) i brahim'in krssasl n I (olaycasl-
nr) da oku.

70. Hani bir zaman ibrahim, babastna ve
halkrna: "Siz neye tapryorsunuz?'r demisti.

71. Onlardemiglerdiki: "Biz, birtaktm put-

lara tapryoruz; igte onlara tapmaya devam
edece§iz (yahut gündüzleri onlara tapma-
ya devam edece§iz)."

72. lbrahim dedi ki: "Pekiyi, siz onlara yal-
vanrken sizi duyuyorlar ml?"

73.'Yahut size yarar, ya da zarar verebi-
liyorlar mr?"

74. Onlardediler ki: "Haytr! Biz atalanmtzt
böyle yapar bulduk."

75,76. ibrahim dedi ki: "igte sizin de, eski
atalannrzrn de neye taptt§tntzl gÖrdünüz

mü?"

T7."Bilin ki, o taptrklanntztn hepsi kesin-
likle benim dügmanrmdrr; ancak Alemlerin
Rabb'i müstesna (ben yalntz Ona tapa-
nm)."

78..O Aembrin Rabb'i ki, beniO yarattl;
igte dogru yolu bana O gösterir."

79. "O Abmbrin Rabb'i ki, beniyediren ve
igiren de ancak Odur."

80. "Hasta olunca, bana gifa veren de

Cüz: 19

81. "Benim canrmr alacak, sonra benidiril-
tecek olan da Odur."

82. "Hesap günü hatalanmr ba§rglayaca-

§rnr umdu§um da Odur."

8il."Ey Rabb'im! Sen bana hikmet (doöru,

faydalr bilgi) ver ve Sen beni saalihler (is-
lamr yagayan mutlu ve kutlu kullar) züm-
resine dähileyle!"
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84. "Bizden sonra gelecekler iginde
övgü ile anrlmayr (yahut zürriyetimden,
dinin temel prensiplerini yenileyecek
olan saadrk birinin, ährr zaman pey-
gamberinin gelmesini) da nasip eyle!"

85. "Hem de, beni Nalm Cennetinin
(pek büyük nimetlerin bulundu§u cen-
netin) värislerinden eyle!"

86. "Benin babamrda (iman ve hidäyete
muvatfak krlarak) ba§lglal Qünkü o,
gergekten sapkr nlardandr r."

87. "Hem de, inasanlarrn yeniden diril-
tilecekleri gün beni rezil-rüsva eyleme!"

88. O gün ki, ne mal fayda verir; ne de
evlat.

89.'Ancak o gün Allah'a selim (girkten,
nifaktan, küfürden, günahlara meyilden
arr, ihläsll) bir kalp ile gelenler müs-
tesna. (Ancak bu selamet fayda verir.
Yahut onlar, hak yolunda harcadrklarr

gunnnsÜnesi m5s2
mallanndan ve hak üzere yetigtirdikleri
evladrndan fayda bulurlar.)"

90. O gün Cennet de, takvä sahipleri
igin yaklagtrrrlacak.

91. Cehennem de azgrnlar (käfirler) igin
kargrda gösterilecek.

92, 93. O gün mügriklere de denilecek
ki: 'Allah'tan bagka da (size gefaatgi
olacaklar diye), taptrklannrz nerede?
Onlar size yardrm edebiliyorlar mt? Ya
da kendi kendilerine bile yardrmlarr ola-
biliyor mu?"

94, 95. igte onlar da, o azglnlar da,
(cinlerden ve insanlardan) bütün iblis
askerleri de cehenneme yuvarlanacak-
lardrr.

96. Cehennem yaränlarr orada birbirle-
riyle gekigerek diyecekler ki:

97. "Vallahi, biz hig kugkusuz apagrk bir
sapkrnhktaymtgrz."

98. "Qünkü biz (size de tapmakla) sizi
Alemlerin Rabb'i ile egit tutuyorduk."

99. "Bizi de ancak o mücrimler (bag

§eytanlar) saptrrdr."

100. "igte bizim igin gefaatgiler yok."

101. "Candan bir dost da yok."

102. "Ah! Kegke bizim igin bir kerecik
(dünyaya dönüg) olsa da, iman eden-
lerden olsak!"

103. Hig güphesiz bunda (ibrahim ile
kavminin krssasrnda) büyük bir ibret
dersi vardrr; yine de onlarrn (ibrahim'in
dininde olduklarrnr iddia eden ve bu krs-
sayr dinleyen Mekke'lilerin) go§u iman
etmediler.

104. Ve hig kugkusuz senin Rabb'in
yegäne Aziz'dir (mutlak galiptir),
Rah im'dir (gok merhametlidir).
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105. Nüh kavmi, kendilerine gönderi-
len peygamberleri (uzun ömrü itibarty-
la birkag peygambere bedel olan veya
Tevhid dininin temel hükümleri itibartyla
önceki peygamberleri de temsil eden
Nüh'u) yalancr saydrlar.

106. Hani bir zaman kardegleri (soy-
daglarr) Nüh, onlara demigti ki: "Allah'a
kargr takväyr gözetmez misiniz (Allah'tn
buyruklarrna ve yasaklartna kargl gel-
mekten sakrnmaz mtstntz)?"

107. "Ben gergekten size gönderilmig
güvenilir bir Elgiyim."

108. "Artrk AIlah'a kargr takväyl gözetin
ve bana itaat edin!"

109. "Buna (iEnf mesair tebli§e, ga§rr

ve ö§ütlerime) kargt sizden higbir ücret
de istemiyorum; öenim kargtlt§tmt vere-
cek olan ancak Alemlerin Rabb'idir."

110. "Öyleyse Allah'a kargr takväyt gö-
zetin ve bana itaat edin!"

111. Onlar dediler ki: "Sana en aga§t ta-
bakadan olan insanlar täbi olurken, biz
sana iman eder miyiz hig!"
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112. Nüh dedi ki: 'Onlann (bana täbi olan-
lann), yaptrklan hakkrnda (ihläslt olttp ol-
madrklan, tahkik ve basiret ile iman edip
etmedikleri hususunda) benim bilgim yok
(ben zahire hükmederim)."

113.'Onlann hesabrnt görecek olan (on-

larrn iglerindekinin hesabtnt görecek olan)
ancak benim Rabb'imdir. iyi dügünseniz
bu gerge§i anlarstntz."

114. "Ben ise, iman etmig olanlan kova-
cak de§ilim."

115. "Ben ancak apagrk bir uyanctym."

116. Onlar dedi ki: "Ey Nüh! Sen e§er bu

dediklerine son vermeyecek olursan, hig
güphesiz (fiili veya sözlü olarak) taglan-
mrglardan ola@kstn."

117. Nüh dedi ki: "Ey Rabb'im! Benim
kavmim gergekten beni yalanct saydllar."

gunmsünesi Cüz:19
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118. 'Artrk benimle onlann arasrnda Sen
son hükmünü ver; beni de, beraberimdeki
mü'minleride kurtar!"

119. Sonunda Biz, onu da, onunla birlikte
olanlan da o (kendileri ve egyalan) yükle-
nen gemide kurtardrk.

120. Sonra onlann ardrndan geri kalanlarr
tufanda bo§duk.

121. Hig kugkusuz bunda büyük bir ibret
dersivardrr. Yine de onlann (bu ibret der-
sini dinleyenlerin) go§u iman etmediler.

122.Ye ey Muhammed! Hig kugkusuz se-
nin Rabb'in yegäne fuiz'dir (mutlak galip-
tr r), Rahän'dir (gok merhametlidir).

123. Ad kavmide, kendilerine gönderilen
peygamberleri yalancl saydtlar.

124. Hani bir zaman kardegleri (soydag-
lan) Htid, onlara demigti ki: "Siz Allah'rn
buyruklanna kargr gelmekten saknmaz
mtsrnrz?"

125. "Ben gergekten sizin igin gönderilmig
güvenilir bir Elgiyim."

126. "rÖybyse Allah'tan (Onun buyruklarr-
na kargr gelmekten) sakntn ve bana itaat
edin."

I27. "Ben buna (ilähi'mesajrteblise, gaön
ve ö§ütlerime) karg sizden higbir ücret de
istemiyorum; benim kaqrh§rmr verecek
olan ancak Alemlerim Rabbidir."

128. "Siz (yolculara yol igareti olarak ) her
yüksek yerde bir alämet dikip gelip gegen
yolcularla e§leniyor musunuz? (Yahut gü-
vercin kulesi, e§lence merkezi, saray ku-
rup e§leniyor musunuz?)

129. "Bir de, siz (öbür dünya hayatlnl hig
dügünmeyip) bu dünyada ebedi katacak-
mrsstntz gibisa§lam yaprlar (saraylar, ga-

5()4

tolar) mr ediniyorsunuz?"

130. "Siz (gügsüz insanlan) yakaladr§lnlz
zaman da, acrmast.z zotbalar gibi mi ya-
kalryorsunuz?"

131. 'Artrk Allah'tran (buyruklanna kaql
gelmekten) saknrn ve bana itiaat edin."

132. "Hem de, bildi§iniz nimetlerle size
yardrm eden Allah'ln buyruklanna aykln
davranmaktan saknrn."

133, 134. "O, size sa§mal hayvanlar, go-
cuklar, bahgeler ve prnarlar ile yardrm et-
migtir."

135. "Ben, gergekten sizin igin pek büyük
bir günün azabrndan endige ediyorum."

136. Onlerdedilerki: "Sen ö§ütversen de,
ö§ütverenlerden olmasan da bizce birdir."

§UARAS0RES|
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137. "Bu (senin getirdi§in), eskilerin uy-
durmalanndan bagka bir gey degildir. (Ya-

hut biäm din anlaytgrmtz da, eskilerin din
anlayrgrdrr; bizim anlayr§lmrz da eskilerin
gelene§inden bagka bir gey de§ildir; böyle
yasar, ölüniz; öbür dünyantn bedeni ha-
yatryoktur.)

138. "Biz (bedeni olarak) azaba u§raya-
cak da de§iliz."

139. Böylece onlar, Hüd'u (azabt) yalan-
lamrglardr. Bu yüzden Biz de kendilerini
heläk edivermigtik. Hig güphesiz bunda
büyük bir ibret dersi vardtr. Yine de onlann
(bunu dinleyen Mekke käfirlerinin) go§u

iman etmediler.

1tt0. Ve ey Muhammed! Hig kugkusuz se-
nin Rabb'in yegäne Peiz'dtr (mutlak galip-
tir), Rahim'di(gok esirgeyicidir).

141. Semüd halkr da, kendilerine gönde-
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rilmig olan peygamberleri yalano saydrlar.

142. Hanii bir zamanlar kardegleri (soy-
daglan) Saalih onlara demigti ki: "(Allah'rn
buyruklanna kaqr gelmekten) sakrnmaz
mrslnlz?"

14l. "Ben gergekten sizin igin gönderilmig
güvenilir bir Elgiyim (peygamberim)."

144. 'Artrk Allah'tran (buyruklanna ve ya-
saklanna muhalefet etmekten sakntn ve
bana itiaat edin."

145. "Ben buna (llähimesajrtebli§e, ga§-

n ve ö§ütlerime) katgr sizden higbir ücret
de istemiyorum; benim kargrlt§lmt (ecrimi)

verecek olan ancak Alemlerin Rabb'idir."

1ß,147,148. "Si2 burada bütün bu var-
hklann iginde, güzel bahgeler iginde, plnar
baglannda, ekin tiarlalarrnda ve salklmlan
sarkmrg (meyveleri yumugak) hurmaltklar-
da güven iginde btrakrlacak mlstntz higl"

149. "Bir de, siz gtmankga (ustaca) gu

da§lardan evler oymal(astntz.'l

150. 'Artrk Allah'tran (buyruklanna kaqt
gelmekten) saknrn ve bana itaat edin."

151.'Agrn gidenlerin (azgtnlann) emrine
ise asla uymayn (boyun e§meyin)."

152. 'Onlar ki, yeryüzünde bozgunculuk
yaparlar ve rslah (dirlik, düzenlik) etmez-
ler."

153. Kavmi, Saalih'e dediler ki: "Sen an-
cak o usta sihirbazlardanstn (;iyice büyü-
lenmiglerdensin)."

154. "Sen de ancak bizim gibi bir insanstn.
E§er sözlerinde do§ruculardan isen, hay-
di, bize bir mucize getir."

155. Saalih dedi ki: "igte mucize bu digi

devedir. Onun bir (gün) su igme hakk var-
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161. Bir zamanlar
Lüt, onlara demigti
saknmav mrsrnrz?"
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(soydaglan)
n azabrndan

drr; belli bir gün igme hakkr da sizindir."

156.'Ve sakrn, ona bir kötülük igin iligme-
yin; yoksa pek büyük bir günün azabr sizi
yakalar."

157. Onlar ise, o deveyi kestiler; sonra
pigman oldular.

158. Bunun üzerine o azerp, onlan yaka-
ladr. Hig güphesiz bunda büyük bir ibret
dersi vardrr. Yine de onlann go§u iman
etmediler.

159. Ve ey Muhammed! Hig güphesiz se-
nin Rabb'in yegäne Aztz'dir (mutlak galip-
tir), Rahim'dir (gok esirgeyicidir).
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160. Lüt kavmi, kendilerine gönderilmig
olan peygamberleri yalancr saymrglardr.

kardegleri
ki:'Allah'r

162. "Ben gergekten size gönderilmig gü-
venlibir Elgiyim."

168.'Artk Allah'tan (buyruklanna kargr gel-
mekten) sakrnrn ve bana itiaat edin."

164. "Ben buna (itähi mesajr bildirmeye,
ga§nlanma ve ö§ütlerime) kargr sizden
higbir ücret de istemiyorum; beniryr kargrfi-
§rmr (ecrimi) verecek olan, ancak Alemlerin
Rabb'idir."

165, 166. "Siz, Rabb'inizin sizin igin yarat-
mrg oldu§u eglerinizi blraklp da, bu insanlar
arasrndan erkeklere mi yaklagryorsunuz?
Hayrr! Siz azgrn (saprk) bir güruhsunuz."

167. Onun kavmi dediler ki: " Ey Lüt! Ant
olsun ki, bu dediklerine son vermeyecek
olursan, hig güphesiz bu ülkeden grkanl-



mr$lardan ola@ksrn."

168. Lüt dedi ki: "Ben gergehen sizin bu et-
tiklerinize karg büyük bir hrng duymaktaym."

169. "Ey Rabb'im! Benive ailemi (dinime
täbi olanlan) onlann yapmakta olduklannrn
azabrndan kurtiar!"

170. Bunun üzerine Biz, Lütu ve bütün aile-
sini (dinine täbi olanlan) kurtardtk.

171.Yalntzbir koca kan harig, o, geride ka-
lanlar arasrnda bulunuyordu.

172. Sonra öbürlerini yerle bir ettik.

173. Ve üzerlerine tag ya§drrdrk. igte o uya-
nlanlann ya§muru ne kötü olmu$u!

174. Hig kugkusuz bunda büyük bir ibret
dersivardrr. Yine de onlann (bunu dinleyen
Mekke l«äfirlerinin) go§u iman etmediler.

175. Ve ey Muhammed! Hig kugkusuz se-
nin Rabb'in yegäne Aziz'dir (mutlak galip-
tir), Rahim'dir (gok mefiametlidir).

176. (Medyen yakntndaki) Eyke yaränt,
kendilerine gönderilmig olan peygamberleri
yalancr saymrglardr.

177. Hani bir zamanlar §uayb, onlara de-
migti ki: "Siz, (Allah'tian buyruklanna kargt
gelmekten) saknmaz mtstntz?"

178. "Ben, gergekten size gönderilmig gü-
venilir bir Elgiyim."

179.'Artk Allah'tan (Ona
dan) saknrn ve bana itaat

kargrayknhklar-
edin."

180. "Ben buna (peygamberli§ime, ga§nla-
rrma, ö§ütlerime) kargt sizden higbir ücret
de istemiyorum; benim ecrimi (kaqtlt§tmt)
verecek olan, ancak Alemlerin Rabb'idir."

181. "Öbüyü tiastamam ölgün; eksik veren-
lerden olmayrn."

182.'Tartry da do§ru terazi ile yaptn."

lSil. "insanlann haklannr da hig ktsmayrn;
bozguncular olarak yeryüzünde kangtkltk
grkarmayrn."
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184. "Sizi de, sizden önceki nesilleri de
yaratmrg olan Allah'tan (buyruklartna kar-
grgelmehen) sakntn."

185. Onun kavmi dediler ki: "Sen ancak
iyice büyülenmiglerdensin (usta büyücü-
lerdensin)."

186.'§en de ancak bizim gibi bir insanstn.
Hem de, hig kugkusuz biz seniyalanolar-
dan santyoruz."

187. "Sen e§erdo§ruculardan isen, haydi,
üzerimize gökten bir parga dügür."

188. §uayb dedi ki: "Rabb'im, yapmakta
olduklannrzr en iyibilendir. (Size indirece-

§i azabr da, vaktini de ancak O, bilir.)"

189. igte böylece onlar, §uayb'l yalanct

saydrlar. Sonunda o Gölge Gününün aza-
br (giddetli srcaklardan sonra gölgesinde
toplandrklan buluttan ya§an ateg) kendile-
rini yakalayrverdi. O azap, gergekten pek
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büyük bir günün azabr idi.

190. Hig kugkusuz bunda büyük bir ibret
dersi vadrr. Yine de onlann (bunu dinle-
yen Mekke käfirlerinin go§u) iman etme-
diler.

191. Ve ey Muhammed! Hig güphesiz se-
nin Rabb'in yegäne Faiz' dir (mutlak galip-
tir), Rahän'dir (gok merhametlidir).

192. Ve bu Kuian, kesenkes Abmlerin
Rabb'i'nin indirmesidir

193. Bu Ku/an'r El-Ruhu'l Emin (Cebräil)
indirmigtir.

194. Senin uyarrcrlardan olman igin
Ku/an'r kalbine indirmigtir.

195. Onu apagrk birArapga lisanryla indir-
migtir.

196. Hig güphesiz bu Ku/an (onun indi-
rilece§i ve temel hükümleri), öncekilerin
Kutsal Kitaplannda da vardrr.

197. israilO§ullan (insafh) bilginlerinin de
Kudan'r bilmesi, o käfirler igin (Kudan'rn,
Peygamberin do§rulu§una) yeterli bir delil
de§ilmidir!

198, 199. E§er Biz bu Kuian'r Arap olma-
yan toplumlardan birine (yahutArapga'dan
bagka bir lisanla) indirseydik de, o da
onu onlara (Mekke käfirlerine) okusaydr,
(inatlanndan, onu anlamadrklanndan, ya-
bancrlara uymayl gururlanna yedirmedik-
lerinden dolayr) ona hig de iman edecek
de§illerdi.

2fi). igte Biz, bu Ku/an'r o mücrimte-
rin (käfirlerin) kalbine böylece (manasr,
mucizeli§i anlagrlan agrk bir Arapga ile)
sokmuguzdur. (Onlar yine de inat olarak
iman etmezler. Yahut onlar, akllnr ve hür
iradesini dogru kullanmadlklan igin, Biz
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küfrü onlann kalbine böyle sokmuguzdur
/yaratmrgrzdrr.)

201. Onlar, o acrkfi azabr görmedikge
(inat olarak) Kudan'a iman etmezler.

202. igte o azap, kendilerifarkrnda olma-
dan ansrzrn onlara geliverecektir.

203. O zaman diyecekler ki: Ne olur, (imen
etmek igin) bize mühlet verilse!

204. Yoksa onlar (bizi tehdit edip durdu-

§un azap ne zaman?) demekle, azabrmr-
zrn gargabuk gelmesini mi istiyorlar?

205. Gördün mü: E§er Biz onlarr yllarca
nimetlerden yararlandlracak olursak,

206. Sonra tehdit editdikleri azap onlara
gelecek olsa,

guann sünesi



509

vit t :; btilü gi t'.U*A c';;,i;7
@ i4 -tat - ä';üi @crrl6ü 6i Tr r 6,i;#
Wi'r;;g pt ; |fi,1 6{ :,,:.,,: ;.c3 i,#.ü3
u i; : ii i 6 q3:,h u ii;i ;l t<:\ ptü ü )i
3y @i t*rte a;A6l JL4 o*r 3@ * i.j'
@ r*, r'r",'* ß'; sgtiüj, q 

" 

i; ;t ;u,'t,*

i 4 @'u. #' a :rS i ei i i :* 1:,:; e i,i
'J:* @i',o*tA 

"::; 
ü "t #i § @,,,+r' ä.ri,'

tiptl 6!t ;te ;tß6s:r ;ii-6 na i ::ii y 5
g ;;+ :'; rB 4 r1i ;'li6 i;O' 6:;
tj+i t;i. :r$ {1 @'oj:! i c i:j: jn-'§;i,

i$c *. b (#v t:4i't't;;s'et;4J,;it

@ i,'li- *t- Li i:,t-t, ;-Ä'1;;'

2U7. Y ararrlandrnldrkan o nimetler, kendi-
lerine hig fayda vermeyecektir.

2{J8. Btz kendilerine uyancalar gönderme-
den higbir kenti heläk etmemigizdir.

209. Ööüt vermek igin (mutlaka önce uya-
ncr lar göndermigizdir). Taten Biz igbi za-
man zalim olmadrk.

210. (O käfirlerin:"Kufan, geytanlann, cin-
lerin, kähinlere bildirdikleri bilgiler türün-
dendi/' demelerinin aksine,) bu Kufan't
geytanlar (cinler) da indirmig de§ildir.

211. Hem de, bunu yapmak onlara düg-
mez.Zalen buna gügleri de yetmez.

212. Qünkü hig kugkusuz geytanlar, vahyi
igitmekten uzaklagtlnlmtglardlr.

213. Öyleyse sakrn, Allah ile beraber ba,g-

ka tannya yalvarma;yoksa azaba u§rattl-
mqlardan olursun.

gunnnsÜnesi ffi Cüz:19

214. Ye ey Muhammed! Sen en yakrn
akarabanr uyar!

215. Sana uyan mü'minler üzerine de ka-
nadrnr indir (onlara yumugak davran)!

216. E§er bundan (bu ga§nndan) sonra
senin en yakrn akraban, sana ka6r gele-
cek olurlarsa, arhk onlara de ki: "Ben sizin
yapmakta olduklannrzdan (Allah'tan bag-

. kasrna tapmaktan) gergekten uza§tm."

217:Ve sen, O yegäne Aziz (mutlak ga'
lip), Rahim (pek merhametli) olan Allah'a
tevekkület!

218. O Allah ki, namaza(gece namazrna)
kalktr§rn zaman da seni gönir.

219. Ve namev klanlar arastndaki (kt-
yam, rükü, secde ve oturma) hareketlerini
de görür.

2Z). Qünkü gergekten yegäne Semi'(her
geyi hakkryla igiten), Ali'm (her geyitama-
mryla bilen) Odur.

ü21.Ey (Kufan, geytanlann, kähinlere bil-
dirdikled tünlndendif' diyen) !«äfirler! §ey-
tianlann kimlere peyderpey indiklerini size
habervereyim mi?

222. $efinlar, her ift i racr günah!«ära pey-
derpey inerler.

223. Onlar (iftiract günahl«ärlar) geytanla-

ra kulakveriderve onlann go§u yalanodtr
(soylediklerinin go§u yalandt r).

224. (Kut'an'tn bir gegit giir, Peygambe-
rin de bir gegit gäir oldu§unu söyleyen
käfirlere cevap da gudur:) $äirlere de az-
grnlar (yoldan sapanlar, ne yapacaklannt
bilmeyen gagktnlar, sözlerinde, hareket-
lerinde, hallerinde tutarlt olmayan kim-
seler) uyarlar (onlarla arkadaghk ederler,
onlann yolundan giderler, onlann aastna
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katrlrrlar. Muhammed'e uyanlar ise, bütün
ahlaki de§erlerde ömek oluyorlar).

225. Görmedin mi ki, o gäirler her vadide
(her konuda) baErbog (ölgüsüz) dolagrrlar
(övmede ve yermede agrn giderler)

22:6. Ve gergekte yapmayacaklannr söy-
lerler.

227. Anc,akiman edip saalih (islam'a göre
faydah) igler de yapanlar, Allah't gokga
ananlar ve kendilerine haksrzhk edildiken
sonra kendilerini savunanlar (l«äfir olan
gäirlerin, islam'a saldrnsr kargsrnda giir-
leriyle islamr savunan Müslüman gäirler)
müstesnadrr. Ve zalimler, hangi dönüle-
ce§e döneceklerini yakr nda bileceklerdir.

(214) Riväyet olunyor ki, bu äyet näzilolunca, Pey-
gambeiimiz (S.), Safa tepesine grkt ve Kureyg
kollannrn isimlerini teker, teker soyleyerek hepsini
ga§rrdr. Nihäyet hepsi oraya toplanrnca, Peygam-
be/imiz onlara dedi ki: "Ben, size gu da§rn ete-
§inde dügman süvarileri var, desem, bana inanrr
mrsrnrz?" Onlar da: "Evet, inanln/' dediler, Bunun
üzerine Peygambe/imiz (S.) buyurdu ki: "igte ben
size gergekten bir uyarrcrym; önümde giddetli bir
azap vardrr. Ey Abdulmuttalib O§ullar, ey Hagim
O§ullan, ey Abdimenaf O§ullar! Siz kendi nefsinizin
fidyesini vererek onu atesten koruyun, günkü ger-
gekten benim size birfaydam olmaz;'

Peygambeiimiz (S.), daha sonrakiyrllarda da bir
gün aile ferlerine hitaben göyle buytrdu: "Ey egim
Aige, ey egim Hafsa, ey krzm Fattma, ey halam
Safiyye! Siz kendi nefislerinizi ategen amellerinizle
satrn ahn; günkü gergekten benim size bir faydam
olmaz."
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NEML S0nesi: zz

Nemlsüresi Mekke'de 48. Süre olarak inmigtir; 93
äyettir. Bu sürenin 18. äyetinde kanncadan söz
edildi§iigin süre bu ismialmrgrr.

aisnni u-lni nnln uAruinnaniu

1. Tä. Sin. igte bunlar, bu Ku/an'rn ve
agrklaycr Kitabrn (Levh-l Mahfüz'un,
Kufan'rn ) äyetleridir.

2. Bu äyetler,flevhaid imanr ile)iman
edenler igin bir hidäyet ve bir müjdedir.

3. O iman edenler ki, namazr gere§ince
krlarlar; zekätr da verirler. Ahlrete kesin
olarak inananlar da onlardrr.

4. §üphesiz o kimseler ki, ährrete inan-
mazlal Biz, onlann (kötü) iglerini kendi-
lerine süslü (cazip) göstermigizdir. (Onlar,
akllannr ve hür iradelerinido§ru kullanma-
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yrp nefsin kötü isteklerinin tutsa§r oldukla-
n igin, Biz de istekleriniyarattrk.) Onun igin
onlar bocalamaktiadrrlar. (Onlar,hayret ve
gagkrnhk iginde bu iglerle maggul olup
körü körüne onlara kmamen dalarlar: on-
lann fayda ve zararlarnt hig dügünmezler.
Yahut onlar dalälet ve sapknhkta bocalar,
dururlar.)

5. igte onlar o kimselerdir ki, azabrn en
kötüsü onlar igindir; öbür dünyada en gok
zarara u§rayanlar da onlardrr.

6. Ve ey Muhammed! Hig güphesiz bu
Ku/an, Hakim (her sözünde ve iginde
hikmet bulunan), Alfm (her geyi hakkryla
bilen) Allah tarafindan sana veriliyor.

7. Hani bir zamanlar Musa, (Medyen'den
Mrsrr'a giderken yolda so§uk ve karanhk
bir gecede) ailesine (egine) demigti ki:

"Ben gergekten uzaKa bir ateg gördüm;
vanp (kaybetti§imiz yolumuz hakknda)
oradan size bir haber gitirece§im; ya da
size yanar bir ateg pargasr (bir meg'ale)
getirece§im ki, rsrnasrnlz."

8. Musa, ategin yanrna vannca, kendisi-
ne göyle seslenilmigti: 'Ategin baErndaki
(Musa) de, gevresindekiler (melekler) de
(yahut ategin bulundu§u mel«än da, onun
gevresindeki bütün §Sm bölgesi de) mü-
barek krhnmrgtrr. Ve Alemlerin Rabb'iolan
Allah, her türlü eksikliklerden münezzeh-
tir."

9. "Ey Musa! §u muhakkak ki, Ben, AzL
(mutlak galip), Hakim (her iginde hikmet
bulunan) Allah'rm!"

10. 'Ve asänr (yere) at! "Musa, asäntn
gevik bir yrlan gibi se§irtti§ini gönince, ar-
kasrnr dönüp kagtr; bir daha arkasrna da
bakmadr. (Allah buyurdu ki:) "Ey Musa!
Korkma! Qünkü peygamberler, Benim hu-
zurumda (onlara vahiy näzilolurken) asla

Cüz:19

kokmaz (onlar igin Benim yanrmda kötü
bir äkbet yoktur)."

11. 'Ancak her kim, (senin gibi l«asfi ol-
maksrzrn bir Krbti'yi öldürmesi gibi) zulme-
der (zulmetti§ini sanrr /Kasas: 16), sonra
igledi§i kötülük yerine iyilik yaparsa, bilsin
ki, Ben, gergekten Öafü/um (gok ba§6-
lacrym), Rahim'im (gok merhametliyim)."

12. "Elini de koynuna sok da, kusursuz
(alaca hastah§r olmaksrzrn) rgrk sagan
bembeyaz olarak grkversin. Sen, dokuz
mucize ile, Firavun ve kavmine git. Qünkü
onlar gergekten yoldan grkmrg bir toplum-
dur."

13. Nihäyet mucizelerimiz bütün agrkh§r
ile kendilerine erigince, onlar: "igte bu apa-
grk bir büyüdü/' dediler.
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14. Vicdanlan bunlarrn do§rulu§unu
(Allah katrndan oldu§unu) kesin olarak
bildiöi halde zulüm ve kibirlerinden ötü-
ni onlan yine inkärettiler. Ama bir bak,
o bozgunculann sonu nice olmugtur!

15. Ant olsun ki, Biz, Davud'a ve
Süleyman'a ise özel bir ilim verdik.
Onlar da dediler ki: "Mü'min kullann-
dan birgo§una bizi üstün krlan AIIah'a
hamdolsun!"

16. Süleyman da, Davud'a (peygam-
berlikte, ilimde, hükümdarhkta) väris
oldu ve dedi ki: "Ey insanlar! Bize kug-
dili (kuglann seslerinin anlaml) ööretil-
di ve bize her geyden (peygamberle-
rin, hükümdarlann sahip olduklan her
nimetten) bir nasip verildi. Hig güphesi
bu, apagrk lütfun ta kendisidir."

17. Ve Süleyman'rn cinlerden (Seytan

diye de vasflandrnlan savag esirlerin-
den, sanatl«är iggilerden), insanlardan
ve (e§itilmig) kuglardan olugan ordusu
(bir sefer igin) toplanrp sevkedilmig-
ti. igte onlar (öndekiler ile arkadakiler
arasrnda mesafe brrakmadan) düzen
iginde sevkediliyorlardr.

18. Nihäyet Kannca Vadisi'ne vardrk-
Iannda, bir digi kannca: "Ey kanncalar!
Yuvalannrza girin; Süleyman ve ordu-
su farkrna varmadan sakrn, sizi ezme-
sin!" dedi. (Yahut bu manaya gelen
hareketlerde bulunmugtu.)

19. Süleyman da, onun bu sözünden
(hareketinden) dolayr gülümsedi ve
dedi ki: "Ey Rabb'im! Bana ve ana-ba-
bama verdi§in nimete gükretmeyi ve
hognut olaca§rn iyi igler yapmayl bana
ilhäm eyle ve rahmetinle beni saalih
kullannrn arasrna dähil eyle!"

20. Süleymän bir de kuglarr yokladrr;
sonra dedi ki: "Hüdhüdü nigin göremi-
yorum? Yoksa kayplara mr kangt?"

21. .0, hig güphesiz ya mazeretine
dair bana apagk bir kant getirecek; ya
da kesenkes ona pek giddetli (a§rr) bir
ceza verece§im veya da hig kugkusuz
bo§azlayaca§rm onu!"

22. Sonra biraz bekleyince (hüdhüd
geldi) de, dedi ki: "Ben, senin väklf
olmad§rn bir geye väkf oldum ve
Sebe'den sana önemli kesin bir haber
getirdim."

(16) Hz. Süleyman, dokuz kardegi araslndan kendF
si, babas Hz. Davud'a peygamberlikte, ilimde, hü-
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kümdartkta väris olup onun yerine ge$i ve Allah'tn
nimetini bildirmek ba§lamrnda bunlarr söyledi.

Hz. Süleyman'a ö§retilen kugdili, seslerin birbirin-
den ayrtedilip her sesin anlam va amactntn anla-
glmasrdrr.

(17) Cinler, ya da 'cin insanlafl diye vaoflandrr
lan sanatl«är iggiler, Hz. Süleyman igin kaltn ipek-
ten özel bir ha[ dokumuglardt. Cinlerin marifetiyle
(sanatl«är iggilerin icat ettikleri bir sistemle) bu halt,
altrnda körüklerle meydana getirilen giddetli nizgär
ile havaya kalkryor ve aglan yelkenleriyle havada
uguyordu.

(211 Hz. Süleyman'rn, mazeretini ispat etmemesi
halinde hüdhüd igin dügündü§ü peka§trceza, hüd-
hüdün tüyledniyolup onu tü)rsüz olarak giddetligü-
nege brrakmak, ya da onu zddt, hig hoglanmadt§t,
geginemedi§i di§er bir kug ile aynr kafese koymak
veya da onu sevdi§inden ayrmak idi.
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23. "Ben gergekten (orada) bir kadtn gör-

düm; bu kadrn onlara (Sebe'halkna) hük-
mediyor; kendisine (hükümdarlann ge-
reksinim duyduklart) her gey de verilmig;
muazzam bir tahtr da var.n'

24. "Onu da, halknt da Allah'tan bagka
günege de secde eder (tapar) buldum;

§eytan da, yaptrklannt kendilerine süslü
göstermig de, onlan do§ru yoldan ahkoy-
mugur. igte bundan dolayr onlar hidäyete
eremiyorlar."

25. "$eytan, gu göklerde ve bu yede gizli

bulunanlarr (yr ld rzlan, ya§mu rlan, bitkileri)
agr§a gkaran, gizlituttuklanntzr da, agl§a
vurduklannrzr da bilen Allah'a, yalntz Ona
secde etmesinler diye bunu yaplyor. (Ya-

hut onlar, gu göklerde ve bu yerde gizli bu-
lunanlan agr§a gtkaran, glzli tuttuklarlnlzt
da, agr§a vurduklanntzl da bilen Allah'a,
yalnlz Ona secde etmek.yolunu bulamt-
yorlar)."

Cüz:19
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26."O Allah ki, Kendisinden bagka higbir
tann yoktur. O, muazzam Alg'rn sahibidir."

27. Süleyman, hüdhüde dedii ki: "Bakaca-

§rz; do§ru mu soyledin, yoksa yalancllar-
dan mroldun?"

28. "Haydi, gu mektubumu götür de, on-
lara brrak; sonra onlardan yakrn bir yere
gekilde, bak; ne cevap verecekler (bibir-
lerine ne diyecekler)?"

29. (Süleyman'rn mektubunu okuyan) o
kadrn (Sebe' kraligesi) dedi ki: "Beyler,
gergekten bana pek önemli bir mektup bl-
raklmrgtrr."

30. "Bu mektup, gergekten Süleyman'dandrr
ve aynen göyledir:'Bismillahinahmänirnahim
(Rahmän /gok ba§iglayrcr ve Rahim / gok
esirgeyici) olan Allah'ln adryla!..'

31.'Sakn, bana kaqr gelmeyin ve Müs-
lüman olarak (teslimiyet göstererek) bana
gelinl"

32. O kadrn (Kralige Belkrs) dediki: "Bey-
ler, bu igimde bana, yapmam gerekeni
söyleyin. §imdiye kadar siz benim yanrm-
da olmadan (sizin fikrinizi almadan) higbir
ig igin kesin kararvermig de§ilim."

33. Onlar (beyler) dediler ki: "Bizler güg-
lü kimseler ve getin savaggrlanz. Yine de
emir ve ferman senindir. Artrk neyi emre-
deceksen, sen bak!"

34. O kadrn (Kralige Belkrs) dedi ki: "Bu
hükümdarlar, (savagla) bir kente girdiler
mi, oray.tiahrip ederler ve azizlenni zelil
yaparlar.lgte bize de (galip gelirlerse) boy-
le yaparlar. (Bunlar hep böyle yaparlar.)"

35. "Ben de onlara bir arma§an göndere-
yim de, bakahm, elgilerimiz nasrl bir ha-
berle dönecekler?"
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36. Nihäyet elgi (hediyelerle) Süley-man'a
gelince, Süleyman dediki: "Siz bana mali
yardrmda bulunmak istiyorsunuz? Oysaki
Allah'rn bana verdi§i (peygamberlik ve bü-
yük hükümdarlrk), size verdi§inden daha
hayrrlrdrr. Hayrr! Hediyenizle yalntz siz
kendiniz seviniyorcunuz."

37. "Ey elgi! Haydi, sen (hediyelerinizle)
gerionlann yantna dön! Ant olsun ki, biz,
sonra onlann asla kargr koyamayacaklarr
birordu ile kesenkes üzerlerine gelece§iz;
yine ant olsun ki, biz, onlan kesenkes yurt-
lanndan hor ve zelil olarak grkaraca§r2."

38. Süleyman, (danrgmanlanna, devlet
erkänrna) dedi ki: "Beyler, onlar Müslü-
man olarak (teslimiyet göstererek) bana
gelmeden önce hanginiz o kadrnln (Krali-
ge Belkrs'rn) tahtrnr (yahut o pek ünlü tah-
trnrn bir benzerini) bana getirebilir?"

39. Cinlerden bir ifrit (yahut cin, geytan

nemsünesi
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olarak vasflandrrdrklarr sanatl«ärlardan
büyük bir usta) dedi ki: "Daha sen (o§leye
kadar sürecek) meclisinden kalkmadan
ben onu (benzerini) sana getiririm ve hig
kugkusuz buna gücüm yeterlidir; ben gü-
venilir biriyim."

tl0. Kendisine Kitaptan (Kutsal Kitaplar-
dan, Levh-r Mahfüz'dan) özel bir bilgiveril-
mig olan (ism-iAzam't bilen veziri Asaf bin
Berahya) dediki: "Sen gözünü agp kapa-
madan (en krsa zamanda) ben onu sana
getiririm." Süleyman, o tiahün, yant bagln-
da kuruldu§unu gönince, dediki:"igte bu,

Rabb'imin lütfundandrr; bakaltm gükür mü
edece§im, yoksa nankörlük mü edece-

§im, diye beni stnamak igindir. Zaten her
kim, gükredecek olursa, ancak kendisi igin
gükretmig olur; her kim de, nankörlük ede-
cek olursa, bilsin ki, Rabb'im gergehen
öaniy/dir (mutlak olarak müsta§nidir),
Kerim'dir (lütf-ü keremi sonsuzdur)."

41. "Kendisine (Belkrs'a) kaql, onun tah-
trnr hig bilmiyormug gibi davrantn! Baka-
hm; (ibret ahp) hidäyete erecek mi, yoksa
hidäyete ermeyenlerden mi olacak?'

42. Nihäyet o (Kralige), oraya gelince (ve

tahtr gördü§ünde gagtnnca), kendisine:
'Yoksa senin tahtln da böyle mi?" denil-
di. O (Kralige) dedi ki:'Ttpkt o! Talen bize
bundan önce de (Allah'tn kudretinin ke-

maline, senin Allah'tn Elgisi oldu§una dair)
bilgi verilmigtir ve biz Müslüman olmuguz-
du/'. (Yahut Süleyman, Belkts'tn ilmini,
irfanrnr ve imantnln igaretlerini gönince,
dedi ki: Kraligeden önce bize bu ilim veril-
mig ve biz Müslüman olmuguzdur. )

tt3. Bu kadtnr (Kralige'yi) da, Allah'tian
bagka da taptr§r geyler, (bu zamana de§in
hak dinden) ahkoymugtu. Qünkü o, ger-
gekten käfir bir toplumdan idi.

4. Ona (Kralige Belks'a): "Buyur, saraya

Cüz:19

(yahut sarayrn avlusuna) gir!" denildi. O
(Kralige, girip de, suyun üstüne strga dö-
genmig) zemini görünce, onu derin bir su
sandr ve baldrrlannr srvamaya bagladt."
Süleyman dedi ki: "Bu gergekten strgalar-
dan yaprlmrg sa§lam, geffaf birsaraydtr."

O (Kralige Belkrs) dedii ki: "Ey Rabb'im!
Ben gergekten (gimdiye kadar) kendime
yazrk etmigim. Ben de, Süleyman'la be-
raber Alemlerin Rabb'i olan Allah'a teslim
oldum."

xeuls0Resi
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zL5. Ant olsun ki, Semüd halkna da, yalnrz
Allah'a taprn! diye kardegleri (soydaglan)
Saalih'i göndermigtik. Onlar ise, o arahk
(mü'min ve käfir olmak üzere) iki frrkaya
aynhp bibirleriyle gekigmeye baglamrglar-
dt.

tl6. Saalih dedi ki: "Ey halkm! Nigin iyilik-
ten (tövbe ve rahmetten) önce kötülü§e
(azaba) acele ediyorsunuz? (E§er söyle-
di§in gergek ise, haydi, bizitehdit edip dur-
du§un azabl getir! diyorsunuz) Allah'tan
ba§r$anma dilesenizl Olur ki, esirgenmig
olursunuz."

47. Onun halkl dediler ki: "Sen ve senin
yanrndakiler bize u§rsuzluk getirdiniz!"
Saalih dedi ki: "U§ursuzlu§unuz Allah ka-
trndandrr (Allah'rn takdiridir. Yahut Allah
katrnda yazrh olan kötü davranrglannlz-
dandrr). Hayrr! Siz imtihan edilen bir gü-
ruhsunuz."
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tt8. O kentde (Semüd kentinde) de dokuz
kigivardr ki, bunlar ortahkta hep bozgun-
culuk yapryorlar ve higbir lslah iginde bu-
lunmuyorlardr.

49. Onlar, Allah'a ant igerek bibirlerine
dediler ki: "Biz kesenkes Saalih'e ve aile-
sine gece baskrnr yaplp hepsini öldürece-

§iz; sonra da onun hakkn! arayan velisine
kesenkes diyece§iz ki;biz Saalih ailesinin
katlediligi srrasrnda oralarda de§ildik ve
hig kugkusuz biz do§ru söylemekteyiz."

50. Onlar, böyle bir ger planr yapmlglardr;
Biz de onlann ger planrna kargr bir plan
yapmrgtrk (bunu onlann helakine sebep
krlmrgtrk).Onlar ise, bunun hig farkrnda
de§illerdi.

51. igte bak, onlann ger planlarrntn sonu-
cu nice oldu: Biz onlan ve kavimlerinitop-
tan heläk etmigizdir.

52. igte zulümleriyüzünden gökmüg evle-
ri! Hig güphe yok ki, anlayan bir toplum igin
bunda büyük bir ibret dersivardrr.

53. Biz, (Tevhid imanr ile) iman etmig ve
Allah'rn buyruklanna muhalefet etmekten
sakrnanlan ise kurtarmrgrk.

54. Lüt'u da (halkna peygamber olarak)
göndermigtik. Hani bir zaman Lüt, kav-
mine demigti ki: "Siz bile, bile (göz göre,
göre) bu hayäsrzh§r yapacak mtslntz?"
(A'raf:83)

55. "§üphesiz siz gergekten, kadrnlann dr-
grnda erkeklere gehvetle yaklaglyorsunuz
öyle mi? Hayr! Cehäletle hareketeden bir
güruhsunuz."

rueul sünesi
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56. Buna (bu uyanlara) kargtn Lüt'un kav-
minin cevabr ancak 9u olmugtu: "Lüt'gilleri
memleketinizden gkann; günkü onlar, (bi-

zim yaptrklanmrzr pislik sayrp ondan) gok
temiz l<almak isteyen insanlarmrg."

57. Sonunda Biz, Lüt ve ailesini kurtar-
mrgtrk; yalnrz kansr müstesna; onu geride
azapta kalanlardan takdir buyurmugtuk.

58. Ve Biz, onlann üzerine pek müthig bir
ya§mur (tag) ya§drrmrgtrk. igte o uyanlan-
larrn (ve uyanlara kulak vermeyenlerin)
ya§muru ne kötü olmugtu!

59. Ey Muhammed! De ki: "El- Hamdu
li'llah (Allah'a hamd olsun)!Onun segkinle-
di§i kullara (peygamberlere, Muhammed'in
Ashabrna) da selam olsun!" Allah mt haylr-
hdrr, yoksa onlann Allah'a ortak kogtuklart
mt?

60. Yoksa 9u gökleri ve bu yeri yaratmtg
olan ve size gu gökten bir su indiren mi ha-

yrrtdrr? igte Aiz o su ile, duvarlarla gevrili
güzel, güzel bahgeler meydana getirmigiz-
dir. Bu bahgeledn a§aglannr bitirmeye asla
gücünüz yetmezdi. Allah'tan bagka birtann
mr var! Hayr! Onlar haktan fl-evhidden)
yan gizen (Allah'a ortak kogan) bir güruhtur.

61. Yoksa bu yeryüzünü (canhlar igin) bir
karargäh (yagamaya elverigli) klmrg olan,
(topraklan) arasrnda rrmaklar meydana
getirmig olan, yerin sarsrlmamasr igim yük-
sek da§lar yaratmrg olan ve o iki deniz (acr

deniz ile tath deniz) arasrna engelkoymug
olan mr hayrfidrP Allah'rn yanr stra bag-
ka birtanrr mrvar! Hayr!Onlarrn pekgo§u
(Allah'rn birli§ini, hakkr) bilmiyorlar.

62. Yoksa Kendisine yalvardr§rnda garesi-
ze yardrm eden (yakangrna kaqrlk veren)
ve srkntrsnr kaldrran mr ve sizi yeryüzü-
nün halifeleri (häkimleri) klmrg olan mr ha-
yrrhdrP Allah'rn yanr sua bagka bir tann
mr var! Siz ne l<adar az dügünüp ogütle-
niyorsunuz!

60. Yoksa karalann ve denizlerin karan-
[klannda, (bilinmeyen yollannda geceleri
yrldrzlarla, gündüzleri de di§er igaretler-
le) size yolunuzu bulduran ve ya§murun
önünde nizgärlan müjdeci olarak gönde-
ren mi hayrtdrr? Allah'rn yanr srra bagka
bir tann mr var! Allah, onlarrn kogtuklart
ortaklardan pek münezzehtir.
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64. (Onlar mr hayrrldrr), yoksa ilkin yarat-
mrg olan, (hayaü sonra erdirdikten) sonra
yaratmayr tekrar edecek olan ve gu gök-
ten ve bu yerden size rzk veren mi ha-
yrhdrr? Allah'rn yanl stra bagka bir tanrr
mr var! De ki; e§er do§ru sözlü kimseler
iseniz, haydin, kesin delilinizi getirin!

65. De ki: Britün göklerde ve yerde gaybr
Allah'tan bagka hig kimse bilmez. Onlar
ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.

66. Hayr! Onlann öbür dünya hakkrndaki
bilgileri eksik kalmrgtlr. Hayrr! Onlar, on-
dan (öbür dünyanrn bedeni hayatrndan)
güphe igindedirler. Hayr! Onlar, öbür dün-
yadan (sanki) kördürler (gözleri kapalrdrr).

67. Bir de, kr.ifrde direnenler dediler ki:
"Bizve atialanmrz toprak olunca (olduktan
sonra) mr kesenkes diriltilip mezardan gr-
kanlaca§rz?"

68. Ant olsun ki, biz ve daha önce atiala-
nmrz bununla tehdit olunmuguzdur. Bu,
eskilerin masallanndan ba.gka bir gey de-

§ildir.

69. Ey Muhammed! Onlara de ki: 'Yeryü-
zünde dolagrn da, mücrimlerin (suglulann)
sonu nice olmugtur, bir gönin!"

7O. Ey Muhammed! Sakn, onlardan (ya-
lanlamalanndan, yüz gevirmelerinden)
dolayr kaygrlanma ve sakn, onlann ger
planlan senin canrnr srkmasrn!

71. Yine, onlarderler ki: "E§erdo§ru sözlü
kimseler iseniz, (söyleyin bize;) bu tehdit
konusu azap ne zaman gergeklegecek?"

72. De ki: 'Qabuk gelmesini istedi§iniz
azabtn bir krsmr belki size yakla,gmrgtr."

73. Ve hig kugkusuz senin Rabb'in, bütün
insanlara lütf-u kerem sahibidir; ancak in-
sanlann pek go§u gükretmezler.

74. Yine, hig güphe yok ki, senin Rabb'in,
onlann kalplerinin gizlediklerini de, onlann
agr§a vurduklannr da bilir.

75. §u gökte ve bu yerde higbir gayb (gö-
ninmeyen, bilinmeyen) yoktur ki, o, Agrk-
layrcr Kitapta (Levh-r Mahfüz'da) bulun-
mastn.

76. Kugkusuz bu Ku/an, israil O§ullan'nrn,
hakkrnda anlagmazh§a dügtükleri konula-
nn pek go§unu anlatmal<tadlr (aydlnlat-
maktadrr).
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Tf . Yine, hig güphe yok ki, bu Kudan,
mü'minlere bir hidäyet rehberive rahmet-
tir.

78. Ey Muhammed! Senin Rabb'in onlar
(israil O§ullan) arastnda elbette hükmünü
verecektir. Talen Allah, yegäne Aziz'dir
(mutlak galiptir), Ali'm'dir (her geyi hakkty-
la bilendir).

79. Öyteyse sen yalntz Allah'a tevekkül
et (güven, dayan); günkü sen gergekten

apagrk olan hak üzeresin.

80. §üphesiz sen ölülere sesini igittire-
mezsin; arkalannt dönüp gittikleri zaman
o sa§rrlara (sanki sa§rr olanlara) da ga§n-
nrduyuramazstn.

81. Yine, sen, körleri (sanki kÖr olanlan)
sapknhklarrndan kurtartp hidäyete erdire-
cek de§ilsin; sen ancak äyetlerimize iman

edenlere duyurabilircin. igte onlar Müs!ü-

rueulsÜResi 
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man'lardrr (kendilerini hakka teslim etmig
olanlardrr).

82. O söz (Allah'rn kryamet sözü), onlann
aleyhine olarak gergeklegece§i zaman,
onlara yerden müthig bir Däbbe (yaratk)
grkaraca§rz da, gergekten (mü'min gegi-

nen bazr) insanlann, äyetlerimize kesin
olarak iman etmediklerini mevcut insanla-
ra söyleyecektir.

8il. O gün (kryamet günü) her ümmetten
äyetlerimiziyalan saymrg olan grubu (ya-

hut äyetlerimizi yalan sayanlardan, onlann
önderleri olan bir güruhu) diriltip mahge-
re sevkedece§iz; igte onlar, (öndekiler ile
akadakiler arasrnda arahk btrakllmadan)
toplu halde hesap yerine sevkedilecekler-
dir.

84. Nihäyet onlar (hesap yerine) gelince,

Allah buyuracak ki: "Siz Benim äyetlerimi
bilgi ile kavramadan yalan saydtntz öyle
mi? Yoksa yaptr§rnrz ne idi?"

85. Ve zulümleri sebebiyle aleyhlerinde
sabit olan hüküm gergeklegmigtir. Arttk
onlar (mazeret beyant igin) konugamazlan

86. Görmediler mi ki, Biz, dinlensinlerdiye
geceyi (karanhk) ve (galgsrnlar diye) gün-
düzü aydrnlrk krlmrgrzdtr. Hig güphe yok
ki, iman eden birtoplum igin bunda birgok
büyük delillervardrr.

87. Ve Sü/a üfürülece§i gün artrk Allah'rn
diledikleri bir yana, bütün göklerde olanlar
ve yerde bulunanlar dehgete kaplltr; hepsi
de zelil olarak hesap yerine gelirler.

88. Sen da§lan da öyle gÖnirsün ki, yer-
lerinde donuk gibi sabit santrstn; oysaki
onlar bulutlafln gegmesi gibi gegiyorlar.

Bu, her geyi yerli yerince mükemmel ya-
pan Allah'rn harika sanattdlr. Qünkü O,
güphesiz bütün yapttklanntzdan hakktyla
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haberdardrr,

(82) BirCok Tefsirde, bu Däbbe'yi, kryametin on
büyük alämetinden biri olan Däbbetü'l Az olarak
agklanmaktdrr. Biröirinden farkfi olarak riväyet
edilen hadislerde kryametin on büyük alämeti gun-
lardrr: günegin batrdan do§mas, Btiyük bir duma-
nrn grkmasr, Däbbetül Az'tn gkmast, Ye'cüc ile
Me'cüc ün grkmasr, isa bin Meryem'in (S.) gelmesi,
Deccäl'in gkmasr, bid batrda, bid do§uda, bid de
Arap Yanmadasl'rnda olmak üzere ü9 büyrik dep
rem, Aden'den (Yemen'den) birategin grkmasr.

Däbbetü'l Az'rn vmffian, nasll bir yaratk olduöu
hususnda da degigik riväyetler, agklamalar vardlr.
Bu Däbbe'nin Mescid-i Haram'rn bir kögesinden
veya Safä Tepesi'nden gkaca§r riväyet edilmekte-
dir. Riväyetlere göre, Däbbe, Hz. Musa'nrn Asäsr
ile Hz. Süleyman'rn Mührünü yanrnda ta,gryarak
mü'minlere Asä ile ahnlanndan, l«äfirlere de mü-
hür ile burunlanndan dokunacak ve bunun sonucu
olarak da mü'minlerin yüzleri nür gibi parlayacak;
l«äfirlerin yüzleri ise kapkara olacak.

Hz. Ali'den (R.) gelen bir riväyete göre ise, Däbbe,
insan sfatrndadrr. Ve äyetten angrldr§r üzere bu
Däbbe, kendilerini mü'min sanrp, fakat ashnda gir-
ke batnq olan Müslüman'larr uyaracak.
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89. Her kim, güzel amel ile Allah'rn hu-
zuruna gelecek olursa, ona, daha iyisinin
mükäfatr verilir ve onlar o gün büyük kor-
kudan güven igindedirler.

90. Her kim de kötü amel ile Allah'rn hu-
zuruna gelecek olursa, igte o da yüz üstü
atege atrlacak. "Siz ancak yapttklanntzln
kargr[§rnr bulacakslnrz' (denilecek).

91. (De ki:) Bana buyurulan, yalnrz, bu
kentin (Mek-ke'nin) Rabb'ine tapmak-
tr. Bu kenti dokunulmaz (kutlu) krlan da
Odur; her gey de Onundur. Ve ben Müs-
!üman olmakla emrolundum.

9!. Yine, ben, Ku/an okumakla emrolun-
dum. Artrk her kim, do§ru yolu tutacak
olursa, igte o, kendi igin do§ru yolu tutmu§
olur; her kim de, saptiacak olursa, igte ona
de ki: "Ben, yalnz uyarrctlardanrm."

90. Ve de ki: El-Hamdt li'llah (Allah'a
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hamd olsun) ! O, äyetlerini (bu dünyada
ve öbür dünyada) size gösterecek; siz
de onlan tianryacaksrnrz. Ey Muhammedl
Senin Rabb'in, sizin yapfiklannrzdan (on-
larrn yaptrklanndan) habersiz de§ildir.

KASAS SÜNESi: Zg

lGsas süresi Mekke'de näil olmugtur; 88 äyettir.
lGsas, olup biten olaylar, hikäyeler demektir. Süre,
adrnr 25. äyetten almrgrr.

BisMiLLAH i nnaxuAtti nnanitta

1. Tä. Sin. Mim.

2. igte bunlar, apagrk (hakkr apagrk anla-
tan) Kitabrn äyetleridir.

3. Biz,flevhde)iman eden bir toplumun
yararlanmasr igin, Musa ile Firavun'un
haberlerinden bir klsmtnt gergek olarak
(Cebräil'in okumastyla) sana okuyoruz.

4. Gergekten Firavun, o ülkede (Ms/da)
evmr§; oranrn halktnt stnflara ayrmlgtt;
onlardan bir srnfr (lsrail O§ullan'nt) güg-

süz dügünip eziyordu; (israil O§ullarl'nrn,
kendi aralannda, Hz. ibrahim'in müjdele-
di§i kurtancrnrn yakrn oldu§unu konugtuk-
lannr haber almasr üzerine,yeni do§an)
o§ullannr bo§azlryor; ktzlannt ise sa§ bt-
rakryordu. Qünkü Firavun, gergekten bü-
yük bozgunculardandt.

5. Biz ise, o ülkede gügsüz(köle) yapr
lanlara lütufta bulunmak, onlan (hayrda)
önderler yapmak ve kendilerini (atialanntn
yurduna) väris klmak istiyorduk.
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6. Ve onlarr o topraklara (atialanntn yur-
duna) häkim krlmak, Firavun ile (veziri)
Häman'a ve onlann askerlerine, onlardan
(israil O§ullan'ndan) korktuklan äkrbeti
göstermek istiyorduk.

7. Biz, Musa'nrn annesinin gönlüne de
gunu biHirmigtik Onu emzir; sonra ken-

disine bir fenahk gelece§inden endige
etti§in zaman, onu deryaya (Nil nehrine)
brrakver ve korkma; üzülme; günkü Biz
onu sana mutlaka geri döndürece§iz ve
onu peygamberlerden krlaca§tz.

8. Deken, Firavun ailesi, sonunda kendi-
lerine birdüsman ve keder kayna§t olmak
üzere onu sahipsiz olarak bulup aldtlar.
Do§rusu Firavun, (veziri) Häman ve on-
lann askerleri yanrlgr iginde idiler. (Once
Musa igin binlerce bebek katlettileC §imdi
de korktuklarr äkrbeti gerlegtirecek gocu-

§u kendileri büyüttiyorlardt. Yahut onlar
günahkär olduklarr igin, Allah da, onlara,
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dügmanlannr kendi elleriyle büyütme ce-
zastnt veriyodu.)

9. Firavun'un kansr da (onu öldürmek iste-
yen Firavun'a) demigtiki: "Bu gocuk, senin
igin de, benim igin de göz aydtnh§rdrr;sa-
kn, onu öldürmeyin; olur ki, bize faydast
olur, yahut onu evlat ediniriz." Oysaki on-
lar (olup bitenleri, olacaklarr) bilmiyorlardl.

10. Musa'nrn annesinin gönlü ise, bombog
sabahladr (evladrndan aynhnca büyük bir
bogluk hissetti. Qocu§unun Firavun'un
eline dügü§ünü haber ahn@, korku ve
hayretten akh, fikrigiüi). E§er (vaadimize)
inananladan olmasr igin gönlünü pekigtir-
memig olsaydlk, neredeyse Musa'nrn ha-
lini agr§a vuracaktr.

11. Ve annesi, Musa'ntn ablastna: "Onun
izinitakip et!" dedi. Bunun üzerine ablasr,
onlar farkna varmadan uzaktan onu gö-
zetledi.

12. Biz de, süt analann sütlerini emmeyi
daha önce (ablasr gelmeden, yahut em-
zirmek igin annesine verilmeden önce)
Musa'ya haram krldrk. Bunun üzerine ab-
lasr (onlara) dedi ki: "Sizin igin ona baka-
cak, hem de ona iyiduygular besleyecek
bir aile göstereyim mi?"

13. Böylece Biz onu anaslna geri dön-
dürdük ki, gözü aydrn olsun, üzülmesin
ve Allah'rn vaadinin kesinlikle hak oldu-
§unu bilsin. Yine de insanlann pek go§u,
(Allah'tn vaadini, hükümlerini ve güzel so-
nuglannr) bilmezler.
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14. Musa, olgunlagrp kemale erince de,
Biz ona hüküm (peygamberlik) ve ilim (ya-
hut peygamberlikvermeden önce ona hik-
met ve ilim) verdik. Taten Biz, gere§ince
iyilik edenleri igte böyle mü käfatland r rr rr z.

15. Birgün de Musa, halklntn gaflette (bek-
lemedi§ birzaman olan ö§le istirahatinde,
yahut akgam ile yatsr araslnda) bulundu-
§u bir srrada (Firavun sarayndan inip) o
kentin igine (yahut civar kentlerden birine)
girdi. Derken, orada biri kendiyadnrndan
(israil O§ullan'ndan), di§eri de dügman-
lanndan olan iki adamrn dövügtüklerini
gördü. igte o yaränrndan otan kimse, düg-
manlanndan olana kargr Musa'dan yar-
drm istedi. Bunun üzerine Musa, adama
bir yumruk attr da, onu öldürüverdi. Musa
dedi ki: "Bu, geytanrn igindendir; günkü o,
gergekten saptlncr apagrk bir dügmandlr."

16. Musa dedi ki: "Ey Rabb'im! Do§rusu
ben kendime zulmettim. Artlk Sen beni
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ba§rgla!" igte runn da onu ba§rgladr. Qün-
kü O, gergekten yegäne öafü/dur (gok

ba§rglaycrdrr), Rahim'dir (gok esirgeyici-
dir).

17. Musa dedi ki: "Rabb'im, bana bahget-
ti§in nimet hakkr igin, ben arilk suglulara

asla arka gkmayaca§tm!"

18. Musa, bundan sonm o kentte korku
iginde etrafr gözetleyerek sabahladt. Bir
de baktr ki, dün kendisinden yardtm iste-
yen adam, yine kendisini yardlma gaÖtn-

yor. Musa ona dedi ki: "Hig kugkusuz sen
apagrk bir azgtnstn."

19. Bunun üzerine Musa, ikisinin
(Krbtllerden oldu§u igin kendisinin ve
soydagrnrn) dügmant olan adaml yaka-
lamak isteyince, o adam (soydagl, kendi-

sini yakalayaca§tnt sanarak, yahut Ktbti
adam, bir gün önce öldürülen adamt da
Musa'nrn öldürdü§ünü anlayarak) dedi ki:

"Ey Musa! Dün biradamt öldürdü§ün gibi,

beni de öldürmek mi istiyorsun? Sen bu

ülkede ille bir zorbaolmak istiyorsun; ara
buluculardan olmak istemiyorsun."

20. Kentin en uzak semtindan bir adam
kogarak gelip dedi ki: "Ey Musa! Devlet
erl«änr, seni öldürmek igin görügme yapt-
yorlar; sen hemen buradan gk. Gergek-
ten ben senin iyili§ini isteyenlerdenim."

21. Bunun üzerine Musa, korka, korka, et-
rafr gözetleyerek kentten gtktt: "Rabb'im,
beni bu zalimler güruhundan kurtar!" dedi.
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22. Musa, (Firavun'un idaresinde olma-
yan) Medyen'e do§ru yönelince de dedi
ki: "Umanm ki, Rabb'im beni do§ru yola

iletecektir."

23. Musa, Medyen suyu (kuyusu) bagtna
vann@ da, orada halruanlannt suvaran
bir topluluk gördü; onlann aga§tstnda de
(haryanlannr sudan) engelleyen iki kadtn
gördü. Musa, onlara:"Sizin sorununuz ne-

dir?" dedi. Onlar dediler ki: "Bu gobanlar,

(hayruanlannr suvanp suyun bagtndan)
gekilmeden biz hayvanlarlmtzl suvarama-
yrz; babamrz da gok yaglt bir ihtiyardtr."

24. Bunun üzerine Musa, onlann haY-

vanlannr suvardt; sonla o gölgeye (bir

sakrz a§ao gölgesine) gekildi de, dedi ki:

"Rabb'im, gergekten bana indirece§in her
hayra (az vaya gok her yeme§e) muhta-
ctm!"

25. Sonra o iki kadtndan biri utana, utiana
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yürüyerek Musa'nln yantna gelip dedi ki:
"Babam, bizim yerimize hayruanlanmrzr
suvarmanrn karglh§rnr mutlaka ödemek
igin seniga§rnyor." Bunun üzerine Musa,
onun (§uayb'rn) yanrna varrp bagrndan
gegenleri anlatrnca, o (guayb) dedi ki:
"Sakrn, korkma; o zalimler güruhundan
kurtuldun."

26. Onun (§uayb'rn) iki krzrndan biridedi
ki: "Babacr§lm, onu iggi olarak tutsana!

Qünkü tutaca§rn igginin en iyisi, bu güglü
ve güvenilir adamdtr."

27. O (§uayb), Musa'ya dedi ki: "Bana se-
kiz ytl gahgmana kaqlhk gu iki klzrmdan
birini sana nikählamak istiyorum; ancak
e§er on ylla tamamlayacak olursan, artrk
o, senden (bana iyilik) olur; ben ise, bunun
igin sana güglük grkaracak de§ilim. ingaal-
lah, beni dünistlerden bulacaksln."

28. Musa dedi ki: "igte bu, seninle benim
aramdadrr; iki süreden hangisini doldurur-
sam, bana kaqr haksrzhk yok demektir.
Allah da, söylediklerimize vekildir."
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29. Nihäyet Musa, o süreyi doldurup ai-
lesiyle yola grkrnca, Tür Da§r tiarafrndan
uzaktan bir ateg gördü; ailesine dedi ki:
"Siz bekleyin; ben gergekten uzal«tan bir
ateg gördüm; belki oradan (kaybetti§imiz
yolumuz hakklnda) bir haber getiririm; ya-
hut ategten (tepesinde ateg bulunan) bü-
yük bir odun pargasl (me'gale) getiririm ki,
tstnastnlz."

30. Sonunda Musa, o ategin bulundu§u
yere vannca, o mübarek (kutlu) bölgede-
ki derenin sa§ kenarrnda bulunan a§ag-
tan kendisine göyle seslenildi: "Ey Musa!

§üphesiz Ben, evet Ben, Alemlerin Rabbli
olan Allah'rm!"

31. 'Ve ey Musa! Asänr (yere) at!" Der-
ken, Musa, Asä-nln gevik bir yrlan gibi se-
§irtti§ini gönince, arkaslnr dönüp kagtr; bir
daha arkasrna da bakmdr. (Denildi ki:) "Ey
Musa! Dön, gelve sakn, korkma; günkü
sen gergekten güvende olanlardansrn!"
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32. "Elini koynuna sok; kusursuz (leke-
siz, alaca hastah§r olmaksrzrn) rgrk sagan
bembeyaz grkacaktrr. Korkudan agrlan
koltannr da kendine gek. igte bu ikisi, Fi-

ravun ve erl«änrna kargr senin Rabb'in
tarafrndan iki kesin, agk delildir. Qünkü
onlar, srnrnn drgrna grkmrg bir güruh ol-
muglardrr."

33. Musa dedi ki: "Rabb'im, ben onlardan
birini öldürmüstüm; bu yüzden beni öldür-
melerinden kokuyorum."

34. "Kardegim Härun ise, dilibenimkinden
daha düzgündür. Bunun igin onu da be-
nimle birlikte yardrmcr olarak gönder ki,

o, benido§rulasrn. Qünkü ben gergekten
beni yalancr saymalanndan korkuyorum."

35. Allah buyurdu ki: "Biz, senin paztnt

kardeginle güglendirece§iz (seni karde-
ginle destekleyece§iz) ve size büyük bir
üstünlük (delil) verece§iz; mucizelerimiz
sayesinde onlar size erigemeyecekler.
(Yahut igte bundan dolayr onlarsize erige-
meyecekler. Haydin, ikiniz mucizelerimiz-
le mücehhe z olarakgidin!) ikiniz ve ikinize
uyanlar, yegäne galip olacakstntz."
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36. Sonra Musa, apaglk mucizelerimizle
onlara vannca, dediler ki: "Bu, uydurul-
mug bir büyüden bagka bir gey degildir.
Biz eskiatalanmrzdan da böylesini igitme-
migtik."

37. Musa da dedi ki: "Benim Rabb'im,
Kendi katrndan hidäyeti kimin getirdi§ini

ve bu dünya yurdunun hayrlt sonucunun
(Cennetin) kimin olaca§tnl en iyi bilendir.

§u muhakkak ki, zalimler, (ikicihanda da)
iflah olmazlar."

38. Firavun da dedi ki: "Ey beyler! Sizin
iqin (Musa'nrn iddia etti§inin aksine) be-
nim drgrmda (benim temsilcisi olmadl§tm,
emirlerini do§rudan do§ruya dinleyece-

§iniz) bir tann tiantmadrm. Ey (vezirim)

Häman! Haydi, benim igin gamur üzerine
ateg yak (tu§la imal et) da, bana bir kule
(rasathane) yap; belki Musa'nln tannstna
väkrf olurum. (Rasathaneden yldtzlan
gözleyerek bir peygamberin gönderildi§i-
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ni ve kendi hükümranh§rnrn deöiseceöini
bildiren igaretler olup olmadl§rnl anlarrm.)
Ve hig kugkusuz ben, onun (kendi pey-
gamberli§i ve Tannnln higbir orta§lntn
olmadr§r iddiasrnda) yalancrlardan oldu-

§unu sanryorum."

39. Hem de, Firavun ve askerleri, o ülke-
de bogu boguna büyüklük taslamrglardr
ve gergekten Bize döndürülmeyeceklerini
sanmrglardr.

40. Sonunda Biz, onu ve askerlerini ya-
kalamrgtrk da, onlan denize atrvermigtik
(döküvermigtik). igte gör, zalimlerin sonu
nice olmugtur!

41. Ve Biz onlan, (dünyada insanlarr) ate-
ge ga§rran öncüler krlmrglzdrr; kryamet
gününde de onlara yardrm olunmayacak-
tr.

42. Bu dünyada onlann arkaslna bir de
länet (Allah'rn rahmetinden uzakhk, me-
leklerin ve insanlarrn läneti) tiaktrk, krya-
met gününde de onlar i§reng (kovulmug,
yüzü kara) kimselerdendir.

ttil. Ve ant olsun ki, Biz, (Nüh, Hüd, Saalih
ve Lüt kavimleri gibi) eski nesilleri heläk
ettikten sonra o insanlara basiretler (gönül
gözleri), bir hidäyet rehberi ve bir rahmet
olmak üzere Musa'ya o Kitabr ([evrat'r)
vermigizdir; belki dügünüp ogüt alrrlar.
(Ievraf rn indirilmesinden sonra, kavimleri
toplu olarak heläk etme devri sonra ermig;
bundan böyle mü'minlere ilim ve fikir ile
mücadele etmek ve son gare olarak da
käfirlerle savagmak emredilmigtir.)
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tl4. Hem de, ey Muhammed! Biz, Musa'ya
o buyru§umuzu erigtirdi§imiz srrada sen
[ür Da§r'nrn, yahut Tuva Vädisi'nin) batr
yönünde de§ildin ve onun görgü gahitle-
rinden (yahut Musa ile beraberTü/a giden
o yetmig kigiden de) de§ildin (ki, Allah'rn
sana vahyi olmadan bunlan bilesin).

tlS. Ancak Biz, nice toplumlar varettik
de, onlar uzun, uzun yagadrlar. (Sonug-
ta onlann haberleri tahrif edildi; geraitleri
(yasalan) de§igtirildi ve ilimleri kayboldu.
Böylece yeni vahye lüzum häsrl oldu.)
Sen äyetlerimizi kendilerinden okuyup
ö§renebilmek igin Medyen halkr arasrnda
yagamrs da de§ilsin. Haytr! Biz seni pey-
gamber olarak gönderdik (ve bunlan sana
vahiy ile bildirdik).

46. Biz Musa'ya seslendi§imiz zaman da
sen Tür Da§l'nln yanrnda de§ildin; fakat
senden önce kendilerine (isa'dan, yahut
ismail'den sonra) higbir peygamber gel-
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memis olan bir toplumu uyarasrn diye
Rabb'inden büyük rahmet olmak üzere
seni gönderdik. Umulur ki, dügünüp ö§üt
alrrlar.

47. Bir de, (onlara peygamber gönderil-
meseydi,) kendi elleriyle (bizzal kendileri)
igledikleri (küfür ve günah) yüzünden ken-
dilerine bir azap garprnca: "Rabb'imiz, Sen
bize bir Elgi gönderseydin de, äyetlerine
uysaydr k ve mü'minlerden olsaydrk!" diye-
ceklerdi.

48. igte tarafimrzdan bu hak (peygamber)
kendilerine gelince dediler ki: "Musa'ya
verilenler (toptan inmig bir Kitap, Beyaz El,
Asä vs. mucizeleri) gibi ona da verilmeli
de§il miydi?" Pekiyi, daha önce Musa'ya
verilenleri de, (kendileri gibi dügünen o za-
manrn käfirleri) inl«är etmediler mi? Onlar
(o zamanrn käfirleri Musa ve Härun igin,
yahut bu zamanrn käfirleri Musa ve Mu-
hammed igin): "Birbirini destekleyen iki si-
hir (iki sihirbaz)" dediler ve: "Biz kesinlikle
hepsini inl«är etmekteyiz." dediler.

49. Ey Muhammed! De ki: "E§er sizler
do§ru sözlü kimseler iseniz, Allah kattn-
dan bu ikisinden (bana ve Musa'ya inmig
olan Kitaplardan) daha gok do§ru yolu
gösteren bir kitap getirin; ben de ona uya-
yrm!"

50. E§er sana @vap veremeyecek olur-
larsa, artrk bil ki, onlar yalntz kendi kötü
azulanna uymaktadtrlar. Ve Allah'tran bir
yol gösterici (Allah'tn Kitablndan allnan
bir delil) olmaksrzrn, kendi kötü azusu-
na uyan kimseden daha sapkrn kim ola-
bilir! $üphesiz Allah, zalimler güruhunu
hidäyete erdirmez.
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51. Ant olsun ki, dügünüp ö§üt alsrnlar
diye, Biz bu sozü (Ku/an't) birlriri ardlnca
onlara bildirmigizdir.

52. Bundan (Kufan'dan) önce kendile-
rine Kitap verdiklerimizden (Yahudi'lerin
ve Hrristiyan'lann bilginlerinden) o gergek
mü'minler, buna (Ku/an'a) da iman eder-
ler.

53. Onlara o (Ku'an) okununca da der-
ler ki: "Biz ona inandrk; günkü o, ger-
gekten Rabb'imizden gelen hakkn tra

kendisidir. §üphesiz biz, ondan önce de
Müslüman'lar idik."

54. igte onlara, (eski imanlannda da, yeni
imanlannda da ve eski dindaglan taraftn-
dan tecrit edilmelerine ) sabretmelerinden
dolayr mükäfatlan iki kez (iki ka$ verile-
cektir. Onlar kötülü§ü de iyilikle savarlar
ve verdi§imiz rzl<Ian da haytr yolunda
harcarlar.

msnssünesi Cüz:.2O
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55. Onlar, (käfirlerden) bog, uygunsuz
sözleri igitince de, ondan yüz gevirirler ve:
"Bizim iglediklerimiz bize, sizin igledikle-
riniz de size; Allah selametlik versin! Biz,
cähilleri (sohbetlerini, arkadaghklannl) is-
temiyoru/'derler.

56. Ey Muhammed! Kugkusuz sen her
sevdi§ini hidäyete erdiremezsin; ancak
Allah her diledi§ini hidäyete erdirir. Zalen
hidäyete ehil olanlarr (akhnr ve hür ira-
desini onun igin kullananlan) en iyi bilen
yegäne Allah'trr.

57. Onlar (Mekke käfirlerinden bazrlan)
dediler ki: "Biz (senin hak üzere oldu§unu
biliyoruz, ancak) e§er biz, seninle birlike
bu hidäyete uyacak olursak, bu yurdu-
muzdan hemen altlrtz." Pekiyi, Biz, on-
lan, Kendi katrmrzdan bir nzk olarak, her
türlü ürünlerin tagrntp toplanmakta oldu§u
kutlu, güvenli bir yere (Mekke'ye) yedeg-
tirmedik mi? Ancak yine de onlarrn go§u
(bunu) bilmezler.

58. Biz, refahlan yüzünden grmarmrg olan
nice kasabalan da heläk etmigizdir. igte
onlann bannaklan (olan harabeler)! Ken-
dilerinden sonra oralarda ancak pek az
oturulmugtur (gelip gegen yolcular, ancak
yanm veya bir gün oralarda kahrlar. Ya-
hut oralara yerlegenler de, u§ursuzluktan
korkup oralan terk ederler) ve (onlardan
hig kimse kalmadr;) onlara yalnz Bizväris
olmuguz.

59. Ey Muhammed! Senin Rabb'in, kendi-
lerine äyetlerimizi okuyan bir Elgi, ülkelerin
ana merkezine göndermedikge, o ülkeleri
heläk etmig de§ildir. Talen Biz, halkt za-
lim olan ülkelerden bagkasrnl heläk etmig
de§iliz.

(56) Baz Tefsir älimleri (!), bu äyeti, Peygam-
be/imizin amcast ve Mekke drineminde Peygam-

be/imiz ile Müslüman'lan mügriklere kargr britün
iml«änlanyla korumaya ga[gan Ebu Talib'in iman
etmeden öldü§üne delil göstermektedirler. Ancak
bu iddianrn ilmi higbir dayana§r yoktur. Qünkü bu
iddia, tarihi gergeklere ve Kuian sürelerinin nüzül
srrasrna tiamamen aykn dügmektedir. §öyle ki:

Ebu Talib, peygamberliöin onuncu yhnda vefat
etmigtir. Onun vefatryla korumasrz kalan Peygam-
be/imiz, hemen Täife gidip onlardan destek iste-
migi. Onlar ise, Peygambeiimizi ayak takmlanna
taglatmqlardr. Täif dönügü Bah-r Nahl denilen yer-
de Peygambe/imiz, Ku/an okuften, cinlerden bir
grup, onu dinlemiglerdi. igte bu olayr anlatan Cin
süresi, nüzül srrasrna göre 40. süredir. Bu äyetin
bulundu§u lGsas süresi ise, nüzül srrasrna göre
49. süredir. Ve bu äyetin, ayn olarak daha önce
näzil oldu§una dair higbir riväyet de mevcut deüildir.

Peygambeiimiz, amcasr Ebu Talib'in vefaüyla
korumasrz kaldr§r igin Täif dönügü Mekke'ye gire-
memigi ve ancak, himayesi igin haber gönderdi§i
Mut'rm bin Adiyy'in, Müslüman olmadr§r halde, onu
himayesine aldr§rnr ilan etmesiyle Mekke'ye girebiF
mi$i. Peygambe/imiz, Mutrm bin Adi1ry'in bu ifili§i-
ni higtir zaman unutmadr. Nitekim Bedir sava,g nda
esir dügen Mutrm bin Adiy/in o§luna göyle demigi:
"Senin babanrn, bende o denli büyük bir haün var
ki, hayatta olsaydr ve bütün Bedir esirlerini serbest
brakmamr isteseydi, onun hatrrr igin hepsini ser-
best brakrrdrm."

Ebu Talib'in, di§er Müslüman'lar gibi, Müslüman-
Ir§rnr ilan etmemesinin sebepleri, Tevbe: 113.
äyet$e ba§lanth olarak agklanmrgtr.
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60. Hem de, size (bu dünyada) her ne ve-
rildiyse, igte onlar bu dünya hayatlntn ge-

gimli§i ve süsüdür. Allah katndakiler ise,

daha hayrrfi ve daha kalcrdlr. Öybyse siz
nigin akhnrzr kullanmryorsunuz?

61. O halde kendisine güzelbirvaatte bu-
lundu§umuz, sonra kendisi ona kavugan
kimse, kendisini bu dünya hayaüntn ge-
gici menfaatleriyle gegindirdi§imiz, sonra
kryamet gününde (hesap ve azap igin)

huzurumuza getirilenler arastnda bulunan
kimse gibiolur mu hig!

62. Allah, onlara seslenece§i gün de i$e
gunu diyecektir: "Benim ortaklanm olduk-
lannr iddia ettikledniz hani nerede?"

68. Aleyhlerine hüküm sabit olanlar (reis-

teri) diyecekler ki: "igte gunlar, azdlrdt§t-
mrz kimselerdir; biz azdr§lmtz gibi onlart
da azdrrdrk (; biz onlan icbar etmedik, on-
lar kendi hür iradeleriyle azdtlar). Onlann
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suglanndan beri (uzak) oldu§umuzu Sana
arzedeiz. Onlar bize tapmryorladt (; ken-
di kötü azulanna tiapryorlardr)."

84. Onlara: 'Allah'a oftak kogtuklanntzt
ga§rnn!" denilecek. Bunun üzerine onlar,
o ortaklan ga§rracaklar, ancak onlann
ga§nsrna gelmeyecekler. Ve kargtlannda
azabr görecekler. E§er onlar gergekten
hidäyete ermig olsalardt (, bu sonugla kar-
grhgmazlardr ).

65. Yine, Allah, onlara seslenece§i gün
igte gunu diyecektir: "Siz, gönderilen pey-
gamberlere ne cevap verdiniz?"

66. igte o gün onlar igin bütün (kuftancr)
haberler (cevap yollan) körlegecektir (ka-
panacaktrr). Artrk onlar biöirlerinde de
sormayacaklardtr. (O günün dehgeti buna
imkän vermeyecektir. Yahut soracaklart
kimselerin de kendileri gibi äciz olduklannt
anlayacaklardrr.)

67. Ancak tevbe edip'(Tevhid) imantna
gelen ve saalih (islam:a uygun) igler de
yapan kimselere gelince, igte onlann saa-
dete erenlerden olmalan umulur.

68. Ey Muhammed!Senin Rabb'in, herdi-
ledi§ini yaratr r ve seger(yahut peygamber
olarak seger); onlann (kullann ise, Allah'tn
yaratmasr olmadan) segim hakk yoktur
(segimleri gergeklegmez. Yahut Allah, iyi

kullan igin, onlann haynna olant seger.)
Allah, onlarrn ortiak kogtuklanndan mü-
nezzeh ve yücedir.

69. Senin Rabb'in, onlann kalplerinde giz-

lediklerini (Peygamber,dügmanlt§rnt) de,
agr§a vurduklannl da bilir.

70. Ve Atlah Odur ki, Ondan bagka higbir
tann yoktur. Bu dünyada da, öbür dünya-
da da hamd (btitün övgü), ancak Onun-
dur; hüküm de Onundur ve ancak Ona
döndünlleceksiniz.
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71.De ki: "Gördünüz mü: Allah, §u gece-
yi üzerinize arahksrz olarak klyamete dek
ürdürecek olsa, Allah'tian bagka size bir
rgrk getirecek kimdir? Öybyse nigin igitmi-
yorsunuz?"

72.De ki: "Gördünüz mü:Allah, gu gündü-
züüzerinize arahksz olarak kryamete dek
sürdürecek olsa, iginde istirahat edece§i-
niz geceyi size getirecek Allah'tan bagka
tann kimdiP Oyleyse nigin görmüyorsu-
nuz?"

73. Ve rahmetinden ötünidür ki, Allah, si-
zin igin geceyive gündüzü yaratmrgtrr; ge-
celeyin dinlenesiniz; gündüzün de Onun
lütfundan rzktntzt arayastntz ve umulur
ki, gükredersiniz diye.

74. Yine, Allah, onlara seslenecesi gün
igte gunu diyecektir: !'Benim ortaklarrm
olduklannr iddia ettikleriniz hani nerede?"
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75. Ve (kryamet günü) her ümmetten bir
gahit (peygamber) grkaraca§rz da, üm-
metlere: "Haydin, (Allah'a ortak kogmanr-
za dair) kesin delilinizi getirin!" diyece§iz.
igte o zaman bilecekler ki, (tanrrhkta) hak,
yegäne Allah'rndrr ve uydura geldikleri or-
tiaklar da, yanlannda hig bulunmayacak-
lardrr.

76. §üphesiz l(aarfin, Musa'nln kavmin-
den (israil O§ullan'ndan) idi; ancak (Fira-
vun tiarafrndan israit O§ullan'na bagkan
tayin edilince,) onlara kargr azgrnhk etti.
Hem de, Biz, kendisine öyle hazineler
(saklanan de§erli mallar) vermigtik ki, hig
kugkusuz onlann anahtiarlannl (eski tip
büyük anahtiarlannr, yahut mallannrn bu-
lunduklan sandrklarrn anahtiarlannr, yahut
bu mallan) güglü kuwetli bir takm zor
tagrrdr. Hani bir zaman kavmi kendisine
göyle demigti: "Sakrn, §tmarma;günkü Al-
lah, grmanklan hig sevmez."

T7."Hem de, Allah'rn sana verdi§i bu var-
hkla ährretyurdunu elde etmeye gahg; an-
cak dünyadan da nasibini almay unutma.
Allah sana ihsan etti§igibi, sen de (insan-
lara) ihsan et; yeryüzünde bozgunculuk
yapmaya da gahgma; günkü Allah, boz-
gunculan asla sevmez."

xnsns sünesi
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78. Kaarun dedi ki: "Bu servet, ancak
bendeki bilgi sayesinde bana verilmigtir."
Kaarun bilmedi mi ki, Allah, ondan önce-
ki nesillerden, kendisinden daha güglü,

serveti ondan daha gok olan kimsele-
ri heläk etmi$ir? Böylesi mücrimlerden
(günahl«ärlardan)) günahlan da sorulmaz
(ansrzrn azaba u§ratrh rlar).

79. Sonra (bir gün) Kaarun, bütün deb-
debesiyle kavminin kargrstna gtktl. Dün-
ya hayatrnr dileyenler dediler ki: "Kegke
Kaarun'a verilenin benzeri bize de veril-
seydi! Qünkü hry kugkusuz o, pek büyük
bir nasip sahibidir."

80. Kendilerine gergek ilim vedlmig olan-
lar ise, göyle dediler: 'Yaztklar olsun size!
iman edip saalih (islam'a uygun) igler de
yapanlara Allah'tn verece§i mül«äfat daha
hayrrhdrr. Bu mükäfata da ancak (din yo-
Iunda güg!üklere kargl) sabredenler erig-
tirilirler.
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81. SonundaBiz, Kaarun'u da, sarayrnt
da yerin dibine gegirdik. Artrk Allah'tan
bagka kendisine yardrm edecek bir güruh
da yoktu; kendiside kendini savunabilen.
lerden olmamrgtr.

82. Daha dün onun yerinde olmayr iste-
yenler de goyle demeye bagladtlar: Vay!
Demek ki, Allah, gergekten kullanndan
diledi§i kimsenin nzknr genigletir; diledi-

§ininkini de daraltrrmrg. E§er Allah, bize
lütfetmemig olsaydr, mutlaka bizide yerin
dibine batrnrdt. Vay! Me§er l«äfirler ger-
gekten iflah olmazmrg!"

83. igte o ährret yurdu var ya, Biz, onu
yeryüzünde büyüklük taslamak ve boz-
gunculuk yapmak istemeyenlere veririz.
Talen güzel äkrbet, talcvä sahiblerindir.
(Allah'a kargr aykrn hareketlerden sakl-
nanlanndrr.)

84. Her kim, bir iyilik getirecek olursa, ona,
ondan daha hayrrh (on kat fazla) mükäfat
vardrr; her kim de, bir kötülük getirecek
olursa, bu kötülükleri igleyenler, ancak
yaptklan nrn cezasrn r gönirler.
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85. Ey Muhammed! Sana Kudan'r indi-
ren (onu okumay, tebli§ini ve gereklerini
sana faz klan) Allah, seni sana vaatetti§i
geye (Makam-l Mahmud'a, Mekke'ye) ke-
senkes kavugturacaktrr. De ki: "Rabb'im,
kimin hidäyeti getirdi§ini (Muhammed'i)
ve kimin apagk sapklnhkta oldu§unu
(l«älirleri) en iyi bilendir."

86. Sen de bu Kitabtn sana vahyolunaca-

§rnr ummuyordun. Bu, ancak Rabb'inden
bir rahmet olarak sana indirilmigtir. Öyt"y""
sakrn, ldfirlere (onlarr idare ederek, talep-
lerine uyarak ) arka (yardrmcr) olmayasln!

87. Yine, Allah'rn äyetled sana indirildikten
sonra sakln, o l«äfirler seni onlardan ah-
koymasrnlarve sen yalnz Rabb'ine ga§rr;
sakrn, mügriklerden olma!

88. Allah ile beraber bagka bir tianrrya da
sakn, yalvarma. Ondan bagka higbirtanrr
yokur. Onun Zatrndan bagka her gey yok
olucudur. Hüküm ancak Onundur ve siz
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yalnz Ona döndü nileceksiniz.

ANKEB0T sÜnesi: zg
Bu süre, Mekkede 85. Süre olarak näzil olmustur,
69 äyettir. Ankebrlt, önimcek demektir. 41, äyette
käftrlerin hali, önimcek aörna benzetildi§i igin süre, bu
ismi almrgrr.

aisrvri r-LArrinnen uAru i nnlrr iu
1. Elif. kim. Mim.

2. insantar, imtihan edilmeksizin,"iman ettiK'
demeledyle brrakverileeklerini mi sandrlar.

3. Ant olsun ki, Biz, kendilerinden önceki-
leride imtihan etmigizdir. igte yemin olsun
ki, Allah, do§rularr mutlaka bilecek (ayrnp
mül«äfatlandrracak) ve yemin olsun ki, ya-
lancrlan da mutlaka bilecektir (aytnp ceza-
landrracaktrr).

4. Yoksa kötülük igleyenler, kagrp bizden
kurtulacaklannr mtsandrlaP Ne kötü hük-
mediyorlar!

5. Her kim de, Allah'a l«avugmay umu-
yorsa, bilsin ki, Allah'rn belirledi§ison, hig
kugkusuz gelecektir. hlen Allah, yegäne
Semi'dir (her geyi hakkryla igitendir),
Alim'dir (her geyi pekiyi bilendir).

6. Her kim de, cihat edecek olursa, ancak
kendi igin cihat etmig olur. Qünkü hig güp-
hesiz Allah, bütün älemlerden müsta§nidir.

(85) Bir gödrse göre, Peygambe/imiz, hicret ederken
Cuhfe denilen yere vardr§rnda kendisinin ve atalarr-
nrn ana yurdu olan ve Hz. lbrahim'in Haremi bulunan
Mekke'ye briyük özlem duymaya bagladr. igte o za-
man näzil olan bu äyet ile, ilerirle Mekke'nin feüredi-
lece§i vaatedildi.

(2) Bir gorüge gÖre bu äyet, Allah (C.) yotunda igken-
ce giren Ammar (R.) hakknda näzilolmugur. Di§er
bir gönige göre ise, Bedir savagrnda ilk gehit dügbn
Mehcan'rn babas ile kansl feryat ve figan ederek on-
dan dolay sildyet etmisledi. lge bunun üzerine bu
äyet näzil olmugtrr.
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7, Ve o kimseler ki, (Ievhid imanr ile) iman
edip saalih (islam'a uygun) iglerde yapar-
lar, Biz, onlann gegmig kötülüklerini hig
kugkusuz örtece§iz ve iglediklerinin daha
güzelleriyle (fazlasryla) kargr h k verece§iz.

8. Biz, insana, ana-babasrna güzel dav-
ranmasrnr da tavsiye ettik. Bununla be-
raber e§er onlar, Bana (haddi zattnda
olmayan) ortakh§r hakknda bilgi sahibi
olmadr§rn (srrf taklitle) bir geyi Bana ortak
kogman igin seninle u§ragacak olurlarsa,
igte bunda, sakn, onlara itaat etme. Son
dönügünüz ancak Banadtr. O zaman ben,
yapmrs olduklanntzt size haber verece-

öim.

9. Yine, o kimseler ki, (Tevhid imanl ile)
iman edip saalih (islam'a uygun) igler de
y apanlar, hig kugkusu z Biz onlan saalih ler
(bahtiyarlar) zümresine (onlann yeri olan
Cennete) dähil edece§iz.

aNxeaursÜnesi @ cüz:2o

10. insanlar arasrnda öyleleri de vardrr ki,
"Biz, Allah'a inanmrgr/'derler; sonra Allah
u§runda (islamdan dönmek igin) eziyete
u§ratrldrklan zaman, insanlann eziyetini
Allah'rn azabr gibisayarlar (ve onlara bo-
yun e§ip münafrk olurlar). Ve ant olsun
ki, Rabb'inden bir zafer gelecek olsa, hig
kugkusuz onlar: "Biz, gergekten sizinle be-
raberdiK' diyecekler. Pekiyi, Allah, büttin
älemlerin kalplerinde olanlan en iyi bilen
de§ilmidiP

11. Allah, hig kugkusuz gönülden iman
edenleride bilir (; onlan ortaya gtkaracak);
hig güphesiz münafrklan da bili(; onlan da
ortaya grkaracaktrr).

12. Küfre saplanmrg olanlar, iman etmig
olanlara gunu da dediler: "Siz bizim yolu-
muza (dinimize) uyun; sizin (bundan do-
layr olacak) günahlannrzt biz yüklenelim!"
Oysaki bu käfirler, onlann günahlanndan
higbir geyi yüklenecek de§illerdir. Qünkü
onlar gergehen tam yalancr kimselerdir.

13. Hem de, hig kugkusuz onlar, kendi
yüklerini de, kendi yükleriyle birlikte nice
yükleri de tagryacaklar ve bu uydurduklart
geylerden kryamet günü kesenkes sorum-
lu tutulacaklardtr.

14. Ant olsun ki, Biz, Nüh'u da kendi hal-
krna peygamber olarak göndermigizdir.
igte o, halkr arastnda bin seneden elli yrl

eksik (onlarrn tal«rlmine göre, dokuz yüz
elli sene) kalmrgtr. Sonunda onlar (kavmi),
zulümlerini sürdünip dururken tufan ken-
dilerini yakalayvermigti.

(8) Bu äyet, bir gönige göre Sa'd bin Ebi Vakkas
hakkrnda näzil olmugtur. §öyle k Sad müslüman
olunca, onun annesi, Sa'd, islamdan dönmedikge
higbir gey yemeyece§ine, igmeyece§ine yemin

etmis ve üg gün bdyle kalmtg. Yine, Lokman: 15.

ve Ahkaf: 15. äyetlerinin nüzül sebebi olarak da bu
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riväyetvarür.

Di§er bir gönige göre bu äyet, Ayyag eFMahzumi
hakknda näzil olmugtur. §öyle ki: Ayyag, hicret
edip Medine'ye vardrktan sonta onun ana bir kar-
degleri olan Ebu Cehil ile Häris, onun arkasrndan
Medine'ye gidip annesinin durumunu ona anlatmrg-
lar ve lslam'rn da stlar rahmi emretti§ini söyleyip
kendisini ikna etnigler. Ay4rag'rn bu ana bir kardeg-
leri, yolda onu srmsrkr ba§layp kendisine yüzer
kamg wrduküan sonra onu annesine getirmigler.
Annesi de:'Sen Muhammed'in didninden dönün-
ceye kadar hep igkence göreceksin!" demig.

(10) Bunlar bazr zayf Müslüman'lar idi. Kendilerine
käfirleden bir ezä dokundu§u zaman, l«äfirlere uyu-
yorlardr ve bunu Müslüman'lardan gizli tutuyorlardr.

(14) Bugün bilinen takyimlerin higbirinin tarihi, Nüh
Peygamber zamantna kadar uzanmamaküadrr.
Bu itibarla bu dokuz yüz elli senelik sürenin, sonra
yaprlmq olan tiakvimlere göre kag seneye tekabül
ettiöi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Peygam-
be/imizi teselli ba§lamrnda zikredildi§i igin bunun,
uzn bir süre oldu§u bir geqektir.
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15. Ancak Biz, Nüh'u da gemiyaränrnrda
kurtarmrgtrk ve bunu älemlere büyük bir
ibret dersi krlmrgtlk.

16. Biz, ibrahim'i de kendi halklna pey-
gamber. olarak göndermigtik. Hani bir
zaman lbrahim, kavmine demigti ki: "Siz
yalntz Allah'a tapln ve Odan (Ona kaqr
aykn hareketlerden) sakrntn. E§er biliyor-
sanrz, ige bu sizin igin daha hayrfudrr."

17. "Siz yalntz (Allah'a de§il,) Allah'tan
baSka bir takm putlara da tapryorsunuz
ve bir yalan (sizin igin Allah katrnda ge-
faatgi olacaklannr) uyduruyorsunuz. §u
muhakkak ki, Allah'tan bagka taptr§rnrz
nesneler, size higbir nzk veremezler. Öy-
leyse siz rzkt yalnzAllah katrnd a aruyrr;
yalntzOna tapln ve Ona gükredin. Siz yal-
nrz Ona döndürüleceksiniz."

18. "E§er siz yine beni yalancl sayacak
olursanrz, bilin ki, sizden önceki birgok

ANKEBUT SURESI 534
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toplumlar da, (peygamberlerini) yalanct

saymrglardr. Talen Elgiye dügen, yalntz
apagrk tebli§dir."

19. Onlar, görmediler mi ki, Allah, y.arat-

mayr bagtan nasrl gergeklegtiriyor? Olüm-
den sonra da onu tekrar edecektir. (Yahut
bitkilerde ve meyvelerde her sene yarat-
mayr nasrl tekrar etti§ini görmediler mi?)
igte bu, gübhesiz Allah'a göre pek kolay-
dtr.

20. Ey Muhammed (yahut ey ibrahim)!
Onlara de ki: 'Yeryüzünde gezip dolagln
da, Allah, yaratmayt bagtan nastlgergek-
legtirmigtir, bakrn (aragttnn, inceleyin)! Al-
lah, bundan sonra ähtret olugumunu da
böyle var edecektir. Qünkü güphesiz Al-
lah, her geye Kaadirdir."

21. 'Allah, kime dilerse, ona azap eder,
kimi dilerse onu da esirger. Sonunda da
ancak Ona döndünileceksiniz."

22."Siz bu yerde de, gu gökte de Allah't
äciz br rakam azstntz. Talen Allah'tan ba9-
ka bir dostunuz (koruyucunuz), bir yar-

drmcrnrz da yoktur."

23. 'Ve o kimseler ki, Allah'tn äyetlerini
ve Ona kavugmay inkär ettiler, igte onlar,
Benim rahmetimden umutlannt kesmig-
lerdirve i$e acrkh azaponlan igindir."
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24. Bunun üzerine kavminin ona
(ibrahim'e) verdi§i cevap ancak su ol-
mugtu: "Oldürün onu, yahut yakln onu!"
Derken, Allah onu atesten kurtarmtgtt. Hig
kugkusuz bunda iman eden birtoplum igin

büyük ibretlervardtr.

25. Yine, ibrahim onlara demigti ki: "Siz
sadece dünya hayaüna mahsus atantz'
daki sevgi u§runa (toplanttlara, sohbetle-
re vesile olup arantzda sevgi ve dostlu§un
meydana gelmesine, geligmesine sebep
olduklarr igin) Allah'tan bagka bir takm
putlar edinmigsiniz. Sonra kryamet günü
birbirinizi tanrmazltktan geleceksiniz (li-

derleriniz, sizi tiantmazltktan gelecekler)

ve birbirinize länet edeceksiniz. Hepinizin
varaca§r yer de cehennemdir; yardtmctla-
nnrz da olmayacakür."

26. Bunun üzerine (kardeginin o§lu) Lüt,

ibrahim'e (bütün sözlerinde) iman etmig-
ti (onu tasdik etmigti). Ve ibrahim göy-

Cirz:20
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le demigti: "Ben muhakkak Rabb'ime
(Rabb'imin emir buyurdu§u yere) hicret
(gog) edece§im. Qünkü gergekten benim
Rabb'im, yegäne Aaiz'dir (mutlak galiptir),
Hakfm'dir (her iginde hikmet bulunandrr)."

27. Ve Biz, ibrahim'e (ismail'den sonra,
krsrr olan karrsrndan) ishaKl ve (ona da)
Yakub'u ba§lglamlgtrk; onun soyundan
gelenlere peygamberlik ve Kitap vermig-
tik; ona dünyada mül«äfatrnr vermigtik ve
hig kugkusuz ibrahim ährrette o l«ämilsa-
alihler (en iyi insanlar) arasrnda buluna-
caktrr.

28. Biz, Lüfu da peygamber olarak l<av-
mine göndermigtik. Hanibirzaman o, kav-
mine demigti ki: "Hig kugkusuz siz, daha
önce dünyada higbir toplumun yapmadr§r
o girkin igi yapryorsunuz."

29. "Siz cidden, gergeken erkeklere ya-
nagacak, (öldürmek ve gaspla) yol kese-
cek (yahut yaptr§rnrz bu girkin igle nesil
yolunu, yahut insanlann buralara gel-
mesini kesecek) ve özel toplantrlarrnrz-
da edepsizlik yapacak mtstnrz?" Bunun
üzerine onun kavminin cevabu ancak gu
olmugtu: "Sen e§er do§ru söyleyenlerden
isen, haydi, Allah'rn azablnr getir bize!"

30. Lüt demigti ki: "Ey Rabb'im! §u boz-
guncular güruhuna kargl bana yardrm
eyle!"

(26) Lüt da, di§er peygamberler gibi, gegmiginde
de kri'füryoktur; o, ancak bütün sözlerinde iOratrim'i
tasdik etti§ini ilan etmigi.

Riväyete göre, Hz. ibrahim, Küfe bölgesinde bu-
lunan Küsä'dan, amcastntn klzr olan karsr Säre
ve kardeginin o§lu olan Hz. Lüt ile beraber önce
Harran'a, oradan da §am bölgesine hicret etmigi
ve kendisi Filistin'e yerlegmigti; Hz. Lüt da, Lüt götü
krysrnda bulunan Sedüm (Sodom) kentine yerleg-

migti.
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31. Elgi meleklerimiz de, ibrahim'e o
müjdeyi (o§ul verece§imizin müjdesi-
ni) getirdiklerinde demiglerdi ki: "Biz,
9u kentin (Sedüm'un) halkrnr mutlaka
heläk edece§iz; günkü oranrn halkr ger-
gekten zalim kesilmiglerdir."

32. ibrahim, elgi meleklerimize demig-
ti ki: "§üphesiz Lüt da oradadrr!" Elgi-
lerimiz demiglerdi ki: "Orada kimlerin
bulundu§unu biz daha iyi biliyoruz. Hig
kugkusuz biz, onu ve ailesini kurtara-
ca§z; yalntz kansr müstesna, o, 1ilähi'
azap takdirindede /Neml: 57) geride
azapla kalacak olanlardan olmugtur."

33. Elgi meleklerimiz, Lüt'a geldiklerin-
de de, (pek yaklglkh gengler süretinde
olduklarrndan dolayr) Lüt, onlar igin
kaygrlanmrgtr ve gö§sü daralmlgtl (kolu
krrrlmrgtr; onlarr korumaya gücü yoktu).
Elgi meleklerimiz de ona demiglerdi ki:
"Sen korkma ve kaygrlanma; günkü biz
kesinlikle seni ve aileni kurtaraca§tz;
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yalnrz kann müstesna; o, linni' azap
takdirinde) geride azapta kalacak olan-
lardan olmugtur."

34. "§üphesiz yoldan grkmalarr yüzün-
den biz, bu kasaba halkrnrn üzerine
gökten korkung bir azap indirece§i2."

35. Ve ant olsun ki, akhnr kullanan bir
toplum igin o kasabada, geride apagrk
bir ibret dersi brrakmrgrzdtr.

36. Medyen'e de kardegleri (soydaglan)

§uayb'r peygamber olarak göndermig-
tik. Buyuru§umuz üzerine §uayb, onla-
ra demigti ki: "Ey halkrm! Yalnrz Allah'a
taprn; ährret günü igin umut verecek ig-
ler yaprn (ährret gününden korkun) ve
bozgunculuk yaparak bu ülkeyi kartgttr-
maytn."

37. Ancak onlar, §uayb'r yalancr say-
mrglardr. Bundan dolayr kendilerini o
yer sarsrntrsr yakalayrverdi de, yurtla-
rrnda diz üstü gökmüg halde kaldtlar.

38. Biz, Ad ve Semüd kavimlerini de
heläk etmigtik. Zaten onlarrn baglna ge-
len, oturduklan yerlerden (tarihi kallntt-
larrndan) sizce apagrk anlagrlmaktadtr.

§eytan, onlara da yapttklannt süslemig-
ti de, onlarr do§ru yoldan altkoymugtu.
Oysaki onlar, (hakkr, peygamberlerin
bildirdikleri azabtl görebilecek durum-
daydtlar.
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39. Biz, Kaarun'u da, Firavun'u da,
Häman'r da heläk etmigtik. Ve ant olsun
ki, Musa, onlara o mucizeleri getirmigti.

Ancak onlar, o ülkede büyüklük (üstünlük)

taslamrglardr. Oysaki onlar, azabtmtzdan
kagrp kurtulacak de§illerdi.

40. igte onlann (eskigünahkär kavimlerin)
her birini günahr yüzünden garpmtgttk da,
onlardan kiminin üzerine taglar ya§dtran
frrtrna göndermigtik; kimini de korkung
bir ses yakalayvermigti; kimini de yerin
dibine gegirmigtik; kiminide denizde bo§-
mugtuk. hlen Allah, onlara zulmedecek
deöildi; ancak kendilerine kendileri zulme-
diyorlardr.

41. Allah'tan bagka veliler (dostlar, koru-
yucular, dayanaklar) edinenlerin durumu,
kendine bir yuva edinen örümce§in duru-
mu gibidir. Ve hig kugkusuz yuvalann en
gürü§ü, örümcek yuvastdrr. Bunu bir bil-

selerdi!..



Cüz:21 N ANKEBüTSüRES|

42. §üphesiz Allah, onlann, Kendisinden
bagka yalvardrklan bütün nesneleri biliyor.
TalenO, yegäne Peiz'dir ( mutlakgaliptir),
Hakim'dir (her iginde hikmet bulunandrr).

43. igte Biz, bu temsilleri insanlar igin ge-
tiriyoruz. Yine de bunlan ancak bilenler
(gere§i gibi dügününenler) anlayabilirler.

tl4. Allah, gu göklerive bu yeri hak olarak
(tam gere§igibi) yaratmrgür. Hig kugkusuz
bunda, iman edenler igin büyük bir ibret
vardrr.

,t5. Ey Muhammed! Sana vahyolunan bu
Kitabr oku; namazt da gere§ince kl. Qün-
kü güphe yok ki, namaz, hertürlü edepsiz-
likten ve kötülükten ahkoyar. Namazdaki
Allah'rn zikri (Allah't hamd, tesbih, tekbir,
krraet vs. ile anmak), elbetteki en büyük
ibadettir. Zaten Allah, bütün iglediklerinizi
bilir.
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46. iglerinden zulmedenleri(size kargr sa-
vaganlan, ahitlerini bozup cizye vermeyi
reddedenleri) müstesna, Kitap Ehli olan-
larla (Yahudi'ler ve Hrristiyan'larla) ancak
en güzel gekilde (yumugak ve ö§ütgü
taurla) mücadle edin ve onlara deyin ki:
"Biz, bize indirilmig olana da iman ettik;
size indirilmig olana da iman ettik. Bizim
Tannmrz da, sizin Tannnrz da birdirve biz
yalntz Ona teslim olmuguzdur."

47.Ey Muhammed! igte böylece sana da
(daha önceki Kutsal Kitaplan tasdik eden)
bu Kitabr (Kufan'r) indirdik. Bundan dola-
y kendilerine Kitap verdi§imiz o kimseler
(Tevrat'r okuyanlardan insafh olanlar) bu
Kitaba iman ederler. $u mügrik Arap'lar-
dan da ona iman eden nice kimseler
vardrr. hten äyetlerimizi ancak o inatgr
käfirler inkär ededer.

48. Ku/an'dan önce sen ne bir kitap
okurdun, ne de (di§er okur-yazarlar gibi)
sa§ elinle yazt yazardln. Oyle olsaydr,

s38
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bätrlcrlar, daha kuwetlice güphe duyar-
lardr (Onlar: "Muhammed, bunu eski Ki-
taplardan almrgtrd' diyebilirlerdi. Yahut:
'Tevrattia, son peygamberin ümmf oldu-

üu yazrldrr; Muhammed ise ümmi de§il"
diyebilirlerdi).

49. Hayr! Kudan, kendilerine ilim verilen-
lerin (mü'minlerin) gönüllerinde muhafaza
edilen (tahrifi mümkün olmayan) apagtk
äyetlerdir. Zaten äyetlerimizi ancak zalim-
ler inl«är eder.

50. Yine, Gfirler dediler ki: "Ona
(Muhammed'e, Saalih. peygamberin de-
vesi, Musa'nrn asäst, lsa'ntn sofrasl gibi)
mucizeler indirilmeli de§il miydi?" De ki:
"Mucizeler, ancak Allah katlndadtr (O, na-
srl dilerse, öyle indirir); ben ise ancak bir
uyartcryrm (; sizin her istedi§iniz mucizeyi
getirmek imkänrna sahip de§ilim)."

51. Kendilerineokunan bu Kitabt (Kudan't)
gergekten sana indirmemiz, yetmemig mi
onlara? Hig kugkusuz (Tevhid imant ile)
iman eden birtoplum igin Kudan'da büyük
bir rahmet ve ö§üt vardtr.

52. De ki: "Benimle sizin arantzda gahit
olarak Allah yeter. O, gu göklerde ve bu
yerde ne varsa hepsini bilir. Ve o kimseler
ki, bätrla inanrp Allah'tn ortakstz oldu§unu
inl«är ettiler, igte onlar hüsrana u§rayanla-
nn ta kendileridir."

nNreeürsÜResi @ cü2t21

lit :at iJ,;t;i :a J+itr';''Lt i:i\,:t;,ir,:;- i
!1i5;u.1; j. ::' ;-@ 3.,;-r-{ ;it 

-*:ft-A I
3 Ä (i}*:7i-gi;«iq 1t +J'& L*

@ t, ir; ft c r |js|: fu 7t;. 3i *;'u ; iq'i'u
ß @ g' +A ;lu-ri1ri..',i i'ubi i$6;ar.
$;fiii ySr 3 @ ii;. j'ül|i -;X r'.;s.i 4
':rü ini-; 7. "F 

Gi,Ht U'g i :4t:at

;4,s * i t;; eSi 6".1u:lr PJ ;i'ri'r i,ri
q4;" it "t;:, Jrxn i.E b iic s @ üß'A
'ött ü #C üi; @ r.p' ä# tii' ft:.i

jG"' Ät "j ä'#it., ;:-lrfi , ;',1i t, oi' -' r t

eUbLQiA i;':}t L",;'Ä'i @ ö#i
;:7 ü *:C U i @'*, :;',F,'tti1"i'aa'
ii' H U; *.'o: tji r y;{G ;i rAr ;
g i'i+r{ FFi!. i:---.ri;iir

53. Bir de, onlar, senden o azabtn (ken-

dilerine vaat edilen azabtn) gabuk gelme-
sini istiyorlar. E§er (her azap igin, her ka-
vim igin) belirlenmig bir väde olmasaydt,
o azap onlara elbette äcilen gelirdi. Hem
de ant olsun ki, o azap (Bedir savagtnda
oldu§u gibi hayatlannda, ya da ölümlerin-
de), onlar farkrnda de§ilken kendilerine
ansrzrn mutlaka geliverecektir.

81. Senden o azabln gabuk gelmesini is-

tiyorlar; zaten Cehennem, hig kugkusuz
bütün l«älirleri kugattctd t r.

55. O gün azap, onlann baglanntn üstün-
den ve ayaklanntn alilndan saracak da,
Allah (ya da Allah'tn emriyle bazt melek-
ler) onlara diyecek ki: "Haydin, iglemig ol-

du§unuz günahlann cezstnt tiadtn!"

56. Ey ffevhid imant ile) iman etmig olan
kullarrm! Kugkustf.z Benim gu aztm (yer-
yüzüm) genigtir. Oyleyse yalntz Bana ta-
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pln (mügriklerin baskrsr yüzünden girkte
kalmayn; Tevhid dinini yagayabilecek
yerlere gog ediniz}.

57. Her can ölümü tiadlcrdrr, sonra yalnlz
Bize döndünileceksiniz.

58. Ve o kimseler ki, (Ievhid imanr ile)
iman etmis ve saalih (islam'a uygun) igler
de yapmrglat, Biz, kesenkes onlan, altla-
nndan rrmaklar akan Cennet kögklerine
yerlegtirece§iz. Onlar orada sonsuza dek
kahcrdrrlar. iyilikedenlerin mükäfatl ne gü-
zeldir!

59. Onlar, (mügriklerin ezälannave islamr
yagamak igin hicrete ) katlananlar ve yal-
nrz Rabb'lerine tevekkül edenlerdir (güve-
nip dayananlardlr).

60. Nice yerde yüniyen canh vardrr ki,
nzknr yanrnda tastmaz. Onlann nzknr
da, sizin rzktntzt da veren Allah'trr. Taten
yegäne Semi ( her geyi hakkryla igiten),
Alim (her geyi hakkryla bilen) Odur.

61. Hem de, ant olsun ki, sen kendilerine
(Allah'a ortak koganlara): "§u göklerive bu
yeri kim yarattr; günegive Ayl kim buyru-
§una amäde krldl?" diye soracak olursan,
hig kugkusuz: 'Allah!.." diyeceklerdir. Öy-
leyse (Tevhidden) nasrl döndürülüyorlar?

62. Allah, kullarrndan kimi dilerse, onun
nzknr genigletir; kime dilerse ona da nzkr
krsar. Qünkü güphesiz Allah, her geyi hak-
kryla bilendir.

68. Yine ant olsun ki, sen onlara (Allah'a
ortak koganlara): "Kim, gu gökten su in-
dirip de, ölümünden sonra bu yeryüzüne
hayat vermigtir?" diye soracak olursan,
hig güphesiz: 'Allah!.." diyeceklerdir. De
ki: "El-Hamdu li'llah (Allah'a hamd olsun)!"
Hayrr! Onlann go§u akrllannr kullanmryor-
lar.
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O4. Ve (öbür dünya hayatrnr lozanmak
igin de§erlendirilmedi§i takdirde) bu dün-
ya hayatr, ancak bir e§lencedir, bir oyun-
dur. Obür dünya yurdu ise, hig kugkusuz
o, gergek hayatln ta kandisidir. Bunu bil-
mig olsalardr!..

65. igte onlar (Allah'a oilak koganlar), ge-
miye bindiler mi, dini Allah'a has kllarak
yalntz Ona yalvarlrlar. Ancak Allah, onlarr
(sa§-salim) }<araya grkanp kurtannca, bir
de bakarsrn ki, Allah'a ortak koguyorlar.

66. Kendilerine verdiklerimize nankörlük
etmek ve (bagrbog) gegici bir hayat ya-
gamak igin bunu yaparlar. (Allah'a ortak
kogmayr sürdünlrler. Yahut onlar nankör-
lük etsinler ve sefa sürsünler, bakallm!)
Ancak yakrnda bilecekler.

67. Görmediler mi ki, gevrelerinde insan-
lar (öldünilmek veya esir allnmak üzere)
kaprlrrken, Biz, (Mekke'yi) kutsal, güvenli

nNrreürsOnesi 540
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krlmrgrzdrr? Artrk onlar, bätrla inanmaya Allah, kime dilerse ona yardtm eder. Ta-
ve Allah'rn nimetlerine nankörlük etmeye ten yegäne Azi'z (mutlak galip), Rahim
devam mr edecekler? (gok esirgeyici) Odur.

68. Zaten Allah'a kargr yalan uydurandan
(Allah'a ortak kogandan) veya kendisine
hak (peygamber, Kitap) gelince, onu ya-
lan sayandan daha zalim kim olabilir! O
l«äfirlere Cehennemde bir yer mi yok!

69. Ve o kimseler ki, Bizim u§rumuzda ci-
hat ederler, Biz onlan kesenkes yollanmr-
za hidäyet edece§iz. Taten hig kugkusuz
Allah, layr kryla iyili k yapanlarla beraberdi r.

nÜm sÜnesi:30

Rüm süresi, Mekke'de 84. süre olanak näzil ol-
mugur, 60 äyettir. Sürenin ilkäyetlerinde, iranhlarla
yaptrklan savaga yenilmig olan Rümlann (Bizans"
hlarrn), tekrar galip gelecekleri anlaüldrör igin süre
bu ismi almqtrr.

eisrvrir-LAHi nnnn mAninnetinrt

1. Elif. Läm. Mim.

2. (Hrristiyan olan) Rümlar, (putperest
olan iranhlara) ma§lup oldular.

3. (Arap'lara) en yakrn olan topraklannda
(yahut onlara en yakn olan Arap toprakla-
nnda ma§lup oldular). Onlar da, bu yenil-
gilerinden sonra (iranhlara) galip gelecek-
lerdir.

4. Üg ib dokuz yrl iginde (galip gelecek-
lerdir). Ondan (Rümlarrn galibiyetinden)
önce de, ondan (onlarrn ma§lubiyetin-
den) sonra da ferman yalntz Allah'tndtr.
igte o gün (Rümlar gallp gelecekled gün)
mü'minler de sevineceklerdir.

5. Allah'rn bu yardrmryla (yahut Allah'ln,
mü'minleri doüru gl«armak süretiyle ken-
dilerine olan yardrmryla sevineceklerdir).

(65)Allah'aortak kogan Arap käfirleri, denizde gemi
ile yolculuk yaparken bir tehlike ile karglagtklann-
da, Allah'a ortak kogtuklanna yalvarmazlardr; yaF
nrz Allah'a yalvanrlardr. Qünkü kesin olarak biliyor
ve inanryorlardr ki, Allah'tan baSkas kendilerini bu
tehlikeden kufiaramaz. Ancak Allah, kendilerini
tehlikelerden kuflanp sa§-salim karaya gkannca,
yine girklerine devam ediyorlardr. Zira Arap müg-
riklerinin, rneleklere, cinlere ve Nüh Peygambedn
torunlannrn veya di§er eski ermig zathnn heykelle-
ri, süretleri ve simgeleri olan nesnelere tapmalan,
Allah ile aralarrnda vastia olup kendilerini Allah'a
yaklagtrrmalan igindi. (Zümer: 3. Meryem:81.) Qün-
kü Onlar, Allah'a ortak kogtuklannrn, Allah'rn sevgi-
sine, nzasrna mazhar olmug itibarfu varlrklar olduk-
larrna inanryorlardr; yoksa u§rayacaklan belalan
kaldrracak güce sahip olduklarrna inanmryorlardr.

(2) Rümlar, Arap topraklarrnrn kendilerine en yakrn
olan veya kendilerinin Arap topraklarrna en yakrn
olan topraklarrnda, yani eski §am bölgesi denilen
Suriye, Ürdün ve Filistin topraklannda iranHara
ma§lup oldular. Bu haber Mekke'ye ulagtnca, müg-
rikler sevindiler ve Müslüman'lara dediler ki: "Siz ve
Hrristiyan'lar Kitap Ehlisiniz; biz ve iranhlar ise, put-
perestiz. Bizim yoldaglanmrz, sizin yolda,glannza
galip geldile4 biz de her zaman size karg galip ola-
ca§rz." igte bu srrada Rüm Süresi, näzil olunca, Hz.
Ebu Bekir, mügriklere dediki:'Allah, sizin gözlerini-
zi aydrn krlmasrn! Vallahi, Rümlar, birkag yl iginde
iranhlara kargr muüaka galip geleceklerdir." Bunun
üzerine mügriklerin ileri gelenlerinden Übeyy Oin

Halef, Hz. Ebu Bekide dedi ki: 'Yalan soylüyorsun;
haydi aramrzda bir süre tayin et; bunun igin seninle
bahse girelim." Ve taraflar süreyi üg ytl olarak ta-
yin edip on geng digi c{ns deve üzerine bahse gir-

diler. Sonra Peygambefimiz, Hz. Ebu Bekiiiuya-
rrp äyette süre olarak zikredilen Bid' kelimesinin,
ügten dokuza kadar bir sürcyi ifade etti§ini; onun
igin süreyi buna göre trayin etmesini söyledi. Bunun
üzerine deve sayrsrn yüze ve süreyi de dokuza
grkardrlar. Bu arada Ubeyy, Bedir savagnda Pey-
gambe/imizin elinden ald(r yaradan öldü. Fylece
Peygambe/imizin, daha once Mekke'de Ubeyy'e
$yledi§ide gergetlegmig oldu. Nitekim Mekke dö
neminde bir gün Ubeyy, Peygambe/imize demi$i
ki: 'Günün birinde seninle teketek do§ügece§iz ve
ben seni öldtirece§im!" Peygambe/imiz de: "Hayr!
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O gün gelince, ben seni öldürece§im!" dedi. igte
Bedir savagnda mügriklerin bahadrr askerlerinden
olan Übeyy, meydana gkrp naralar attnca, Pey-
gambe/imiz: "Onu bana brrakn!" dedi. Ashab: 'OF
maz, ya Resülallah!" dedilerse de, Peygamber'imiz:
"Hayr! Buakrn; ona benim sözüm var!" dedi. Ve
Übbey, Peygambeiimizin elinden ölümcül bir yara
aldr; Mekke'ye dönülünce de ödü.

Hicret'in yedinci yhnrn bagrnda da Rümlar, iranh-
lan yendiler. Bu galibiyet, Hudeybiye anüaqmas-
nrn yaprldr§r tarihe rastlamtgr. Bir gönige göre bu
galibiyet tarihi, Bedir savaEnrn oldu§u güne rastla-
mrgü ve Müslüman'lar, hem de Rümlar, o gün zafer
kazanmqlardr. iEe Rümlarrn bu galibiyeti üzerine
Hz. Ebu Bekir, bahise konu develeri ÜOeyyin go
cuklanndan aldr ve onlan Peygambeiimize getirip:
"Bunlan sadaka olarak da§f' dedi.

Not Bu bahis, henüz kumar yasaklanmadan önce
idi.
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6. Bu, Allah'rn vaadidir. Allah vaadinden
caymaz. Ancak gu insanlann (Mekke
l«äfirlerinin) go§u bilmezler.

7.Onlar, dünya hayatntn görünen krsmr-
nr bilirler; (gergek amag olan) öbür dünya
hayailndan ise tiamamen gafildirler.

8. Onlar, kendi kendilerine dügünmediler
mi ki, Allah su gökleri, bu yerive ikisiara-
srnda bulunanlan ancak hak (yerliyerince
mükemmel) olarak ve belli bir süre igin
yaratmrstrr. Hig kugkusuz su insanlann
(Mekke l€firlerinin) birgo§u ise, (bedeni
olarak) Rabb'lerine kavugmayr inl«är et-
mektedirler.

9. Bunlar, yeryüzünde dolagrp da, kendi-
lerinden öncekilerin sonunun nice oldu§u-
na bakmadrlar mr? Onlar (gelip gegenler),
kendilerinden daha güg!ü kimselerdi; on-
lar da topra§r kazmrglar (iglemigler); yeri
de onlann yaptrklan imardan daha gok
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imar etmiglerdi; Elgileri (peygamberleri)
de onlara nice apagrk deliler getirmiglerdi.
Demek ki Allah, onlara zulmedecek de§il-
di; ancak onlar, kendi kendilerine zulmet-
mig oluyorlardr.

10. Sonra bu kötülükedenlerin sonu, kötü-
nün kötüsü oldu. Qünkü onlar äyetlerimizi
yalan saymrglarve onlan alaya almrglardr.

11. Allah, yaratmayr baglatrr (ilkin insanr
yoktan yaratrr; ölümden) sonra da yarat-
mayr tekrar eder; en sonunda da Ona
döndürüleceksiniz.

12. Kryamet kopaca§r gün de, o mücrim-
ler (mügrikler), gagkrnhk ve ümitsizlik igin-
de susacaklardrr.

13. O mügdklerin, Allah'a kogtuklan or-
tiaklanndan kendilerine higbir gefaatgi de
olmayacak ve (ümitlerini kesince) onlarr
inkär edeceklerdir. (Yahut onlar, dünyada
o ortak kogtuklan yüzünden küfre, girke
dü9müglerdi.)

14. Kryamet kopaca§r gün, mü'minler ile
käfirler bibirlerinden aynlacaklardrr.

15. igte fl'evhid imanryla) iman edip saa-
lih (islam'a uygun) igter de yapmrs olanlar,
artrk (her geyiyle) gäyet güzel bir bahgede
sevingleri yüzlerinden okunacaktr.
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16. Küfre saplanmrg olup, äyetlerimizi ve
öbür dünyada (bedeniolarak Bize) kavug-
may yalan sayanlara gelince, igte onlar,
hep azapta bulundurulacaklardr r.

17,18. Öyeyse, akgama ererken (Akgm
ile Yatsr namazlannda), sabaha girerken
(Sabah namazrnda), gündüzün sonunda
(ikindi namazrnda) ve ö§le vaktinde (Ö§b
namazrnda) Allah'r tesbih edin. Zaten gu
göklerde ve bu yerde bütün hamd (övgü),
Ona mahsustur.

19. Allah, ölüden diriyigrkanr; diriden de
ölüyü grkarrr; yeryüzüne de ölümünden
(kurumasrndan) sonra hayat verir (can-
landrrrr). igte siz de (kryamet günü mezar-
lannrzdan) böyle grkanlacaksrnrz.

20. Allah'rn sonsuz kudretinin delillerinden
biri de, sizitopral<tan yaratmrg olmastdrr.
Sonra siz her yana da§rlan insanlar olu-
verdiniz.

RUM SURESI Cüz:21
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21. Kendilerine ülfet edesiniz^diye, si-
zin igin kendinizden egler (Adem'den
Hawa'yr, kadrnlan da erkeklerin menile-
rinden) yaratmasr ve aranrzda büyük bir
sevgi ve merhamet var etmesi de, Allah'rn
sonsuz kudretinin delillerindendir. Hig kug-
kusuz iyice dügünen birtoplum igin bunda
birgok kesin deliller vardr r.

22. §u gökleri, bu yeri yaratmasr ve dil-
leriniz ile renklerinizin de§igik olmasr da,
Allah'rn sonsuz kudretinin delillerindendir.
Hig güphesiz bunda bilenler igin birgok ke-
sin deliller vardrr.

23. Gerek geceleyin ve gerek gündüzün
uyumanE ve Allah'rn lütfundan nzknr-
zt atamanz (yahut geceleyin uyumanuz
ve gündüzün Allah'rn lütfundan rzktntzt
aramanrz) da, Allah'rn sonsuz kudretinin
delillerindendir. Hüg güphe yok ki, bunda
kulaklan (hakkr) duyan bir toplum igin bir-
gok kesin deliller vardrr.

24. Size hem korku (ylldrrrm korkusu, ya
da yolcular igin ya§rgh havanrn güglükleri-
nin korkusu), hem de umut (ya§mur umu-
du) vermek üzere size gimge§igöstermesi
ve gu gökten bir su indirip de, ölümünden
(kurumasrndan) sonra topra§a onunla ha-
yat vermesi de, Allah'rn sonsuz kudretinin
delillerindendir. Hig kugkusuz bunda akllnr
(do§ru) kullanan bir toplum igin birgok ke-
sin deliller vardrr.
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25. §u gö§ün ve bu yerin Allah'rn buyru-

§uyla ayakta durmasr da, Onun sonsuz
kudretinin delillerindendir. Sonra O, sizi
bir tek ga§nyla topraktan ga§rnnca da,
hemen grkacaksrnrz.

26. §u göklerde ve bu yerde ne varsa
hepside yalnrz Allah'rndrr; hepsi Ona bo-
yun e§mektedir.

27. ilkin yaratmayr baglatran (insanl yoktan
var eden, ölümden sonra) yaratmay tek-
rar edecek olan da ancak Allah'trr. Zalen
bu (ölümden sonra yaratmay tekrar et-
mek), Onun igin (insanlann nazannda ilk
yaratmadan) daha kolaydrr. §u göklerde
ve bu yerde en yüce srfat (vahdaniyet, ge-
nel kudret, tam hikmet) da, ancak Onun-
dur. Zaten AzL (mutlakgalip), Hakim (her
iginde hikmet sahibi) olan yalnrz Odur.

28. Allah, size kendikendinizden birörnek
vermigtir: Ellerinizin altrnda bulunan köle-
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lerinizden (hizmetgilerinizden) size verdi-

§imiz rrzklarda (mallannrzda) egit olarak,
hem de birbirinizden (hür ortaklannrzdan)
gekindi§iniz gibi gekindi§iniz ortaklannrz
olur mu hig! Biz, akrllannr kullanan birtop-
lum igin äyetlerimiziigte boyle agrkhyoruz.

29. Hayr! Zulmedenler, bilgisizce kötü
azulanna uymuglardrr. (Akhnr ve hür ira-
desini do§ru kullanmadr§r igin) Allah'rn
sapknhkta brraktr§rnr artrk kim hidäyete
erdirebilir! Onlann yardrmcrlarr da yoktur.

30. Ey Muhammedl i6e sen (sana uyan-
larla beraber) yüzünü hanff (bäüla iltifat
etmeyip hakka yönelmig) olarak bu dine,
Allah'rn, insanlan üzerinde yarattr§r fttrat
dinine yönlendir. Allah'rn yarattr§rnda
(Ievhid dininde) higbir de§igtirme olmaz
(olmamahdrr). lgte dosdo§ru din budur.
Ancak bu insanlann birgogu bunu bilmez-
ler.

31. Hepiniz yalnrz Allah'a yönelin ve On-
dan (buyruklanna aykrt hareket etmek-
ten) sakrnrn)namazl da gere§ince klltn ve
sahn, higbir gekilde Allah'a ortak kogan-
Iardan olmayrn.

32. Dinlerini darma da§rn eden ve türlü,
türlü frrkalara ayrrlmrg olup, herftrka kendi
özellikleriyle böbürlenenlerden olmaytn.
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3il. Bir de, gu insanlara büyük bir stkrntt
dokundu mu, yalntz Rabb'lerine yönele-
rek Ona yalvanrlar; sonra Allah, onlara
Kendi katrndan bir rahmet tattrrdt ml, on-
lardan bir grup, hemen Rabb'lerine ortak
kogmaya baghyorlar.

34. Onlar, kendilerine verdi§imiz nimet-
lere nankörlük etsinler bal«altm! (Yahut
sonunda, kendilerine verdi§imiz nimetlere
nankörlüketmek igin bunu yaparlar.) Hay-
din, bir süre (bu nimetlerden) faydalantn
bakahm! Ancak yakrnda bileceksiniz.

35. Yoksa Biz, onlara kesin bir delil indir-
migiz de, o delil, onlann mügrik olmalannl
mr söylüyor?

36. Yine, Biz, gu insanlara bir rahmettiatttr-
d r§ r m rz zaman, ona sevinirle r; bizat y ap-
trklarrndan dolayr onlara bir fenallk garptt

mr da, hemen umutsuzlu§a dügüverirler.
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37. Onlar, görmediler mi ki, Allah, diledi§i
kimsenin nzknr bol, bolveriyor; diledi§inin
de nzknr daraltryor. Hig güphesiz inanan
bir toplum igin bunda birgok büyük ibretler
vardrr.

38. Ey Muhammed! Öyleyse sen (sana
uyanlarla birlikte) akrabaya (srla-r rahim,
iyilikolarak), yoksula, yolda kalmrga (zekät
ma[ndan) hakknr ver. Allah'rn hognutlu-

§unu kazanmak isteyenler igin igte bu, en
hayrrhsrdrr ve igte saadete erenler, ancak
onlardrr.

39. Bir de, bagka insanlann mallanyla art-
srn diye faiz igin verdi§iniz mallar, Allah
katnda artmrg olmaz. Allah'rn hognutlu§u-
nu kazanmak isteyerek verdi§iniz ze|<äla
(sadakaya) gelince, i$e onu verenler,
mallannr kat, kat arttrranlann (berekenlen-
direnlerin) ta kendileridir.

tlO. Allah, Odur ki, sizi yoktan var etti; son-
ra sizin rzktntzt verdi; sonra sizin canrnrzr
alacak; sonra da sizi diriltecek. Pekiyi, si-
zin Allah'a ortak kogtuklannrz iginde bun-
lardan bir gey yapabilecek var mr? Allah,
onlann, Kendisine ortak kogtuklanndan
münezzeh ve yücedir.

41. insanlarn bizzat igtedikleri günahlar
yüzünden karada ve denizde bu düzen-
sizlik meydana geldi. Bunun sonucu ola-
rak Allah, o insanlann yaptrklannrn ceza-
srnrn bir krsmrnr dünyada onlara tatilra-
cak. Umulur ki, bundan dönerler.
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42.Ey Muhammed! De ki: "§u yeryüzün-
de dolagrn da, bundan önce gelip gegen-
lerin sonu nice olmug, bir gönin. Onlann
go§u, Allah'a ortak kogan kimseler idi."

43. igte sen (sana uyanlarla birlikte), dö-
nügü olmayan bir gün (kryamet) Allah ka-
trndan gelmeden ( yahut Allah katndan
dönügü olmayan bir gün gelmeden) önce
yüzünü hep, dosdo§ru olan bu dine tut.
igte o gün insanlar (Cennet ehli ve Ce-
hennem ehli olmak üzere) frrka, firka ola-
caklardrr.

tt4. Kim küfürde direnecek olursa, onun
küfrü kendi aleyhinedir; kim de, saalih
(islam'a uygun) igler yapacak olursa, igte
onlar kendileri igin (Cennette yer) hazrda-
mrg olurlar.

45. Qünkü Allah, iman edip saalih (islam'a
uygun) igler de yapanlara Kendi lütfundan
mükäfat verecektir. Allah, käfirleri hig sev-
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mez.

tt6. Ya§mur müjdecileri olarak, hem de
yaÖmuidan meydana getireceÖi rahme-
tinden size tiatttrmak igin, bir de buyru§u
ile, gemilerin denizde akp gitmesi igin,

(buna ba§h olarak, deniz ticaretinden) rtz-
knrzr da aramanrz igin ve gükredersiniz
diye rüzgärlarr göndermesi de, Allah'tn
sonsuz kudretinin delillerindendir.

47.Ey Muhammed!Antolsun ki, Biz, sen-
den önce de kendikavimlerine nice Elgiler
göndermigizdir. igte o Elgiler, kavimlerine
mucizeler getirmiglerdi. Sonunda Biz, o
mücrimlerden (günahkärlardan) oc al-
mrgtk. Talen mü'minlere yardtm etmek,
Bizim igin bir haktrr ( mutlaka gergeklegir).

rl8. Allah, Odur ki, rüzgärlan gönderir;

derken, onlar bulutu kaldtnr; igte Allah, bu

bulutu gö§üzünde diledi§i gibi yayar ve
pargalara böler; nihäyet araslndan ya§-
murun grktr§rnr gönirsün. Sonunda Allah,

o ya§muru kullanndan diledi§ine isabet
ettirince, bir de bakarstn onlar sevinq igin-

de kalverirler.

49. Oysakionlar, bundan önce üzerlerine
ya§murun ya§drrrlmastndan umutlannt
tiamamen kesmiglerdi.

50. Ey Muhammed! igte sen, Allah'tn rah-

metinin eserlerine bir bak ki, yeryüzüne,

ölümünden (kurumasrndan) sonra nastl

hayat veriyor! Hig güphesiz O, ölüleri de
diriltecekir. Talen O, her geye Kaadirdir.
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51. Ant olsun ki, Btz, zararil (kuru) bir
rüzgär gönderecek olsak da, onlar (bu

nizgärrn vurdu§u) ekini sararmq (yahut
bulutu, ya§mur igareti vermeyip sararmlg)
görseler, bunun ardrndan (Allah'ln daha
önce kendilerine verdi§i onca nimetleri
dügünmeyip) mutlaka nankörlük etmeye
baglarlar.

52. Ey Muhammed! igte sen bu davetini
ölülere (hakka kargr sanki ölü gibi duy-
gusuz olanlara) asla igittiremezsin ve ar-
kalannr dönüp giderlerken sa§trlara asla
duyuramazsln.

53. Sen körleri (hakka kargt sanki kÖr

gibi olanlarr) de sapkrnltklarrndan gevirip

hidäyete erdirecek de§ilsin; sen ancak
äyetlerimize iman edenlere (bu davetini)

duyurabilirsin. igte bunlar Müslüman'lardtr
(kendilerini Bize teslim edenlerdir).

54. Allah Odur ki, sizi ilkin gügsüz yarat-
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mrsür; sonra gügsüzlü§ün ardrndan güg
verrni$ic sonra gücün ardrndan bir güg-
süzlük ve ihtiyarfik vermistir. O, diledi§ini
yoldan var eder. Yegäne Alim ( her geyi
hakkyla bilen), Kadir (her geye tiam muk-
tadir olan) de Odur.

55. Kryamet kopaca§r gün de, günahkärlar,
(dünyada, mezarda, o zamana de§in) bir
saatten gok kalmadrklanna yemin ede-
cekler. igte onlar (bunda yanrldrklan gibi,
dünyada da) haktan böyle döndürülüyor-
lardr (yanrltrlryorlardr).

56. Kendilerine gergek ilim ve iman veril-
m§ olanlar ise göyle diyecekler: 'Ant ol-
sun ki, siz, Allah'rn, Kitiabrnda (Kufan'da,
Levh-r Mahfüz'da) belirtti§i yeniden di-
rilme gününe kadar kaldrnrz; igte bugün
yeniden dirilme günüdür, ancak siz (böyle
olaca§ rn r) bilmiyordunuz.

57. igte o gün, zulmetmig olan kimselerin
ileri sürecekleri mazeretleri fayda verme-
yecektir; onlardan Allah'r hognut edecek
geyler (tövbe, itaat) de istenmeyecektir.

58. Ant olsun ki, Biz, bu Ku/an'da in-
sanlar igin ömeklerin her türlüsünü de
vermigizdir. Yine ant olsun ki, sen onlara
(istedikleri türden) bir mucize getirecek
olsan da, o küfre saplanmrg olanlar hig
kugkusuz diyecekler ki: "Siz (Muhammed
ve mü'minler) ancak bätrl (sagma) geyler
yapmaktasrnrz."

59. Allah, (Ievhidi) bilmeyenlerin (ve ö§-
renmeye de talip olmayanlann) kalplerini
igte böyle (sanki) mühürler (körletir).

60. Ey Muhammed! Artlk sabret! Qünkü
güphesiz Allah'rn vaadi haktrr; buna kesin
olarak inanmamrg olanlar, sakn seni gev-
gekli§e sevketmesinler!
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Lokman süresi, Mekke'de 57. süre olarak näzil oF
mugur; 34 äyeüir. Sürenin 12, 19. äyetlerinde Hz.
Lokman anlatrldr§r igin süre, bu ismi almtstr.

eisrvrir-LAHi n nan uAruinnrurlu

1. Elif. Llim. Mim.

2. igte bu äyetler, Hakim (gok hikmetli) Ki-
tabrn äyetleridir.

3. Bu äyetler, gere§ince iyilikyapanlar igin
büyük bir hidäyet rehberive rahmettir.

4. Onlar o kimselerdir ki, namazr gere§in-
ce klarlar; zel,ält verirler; ährrete kesin
olarak inananlar da onlardrr.

5. igte onlar, Rabb'lerinden olan bir
hidäyet üzeredirlerve igte saadete erenler
de onlardrr.
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6. O insanlardan (Mekke käfirlerinden) öy-
lesi de vardrr ki, higbir do§ru bilgiye dayah
olmaksrzrn, Allah yolundan saptrrmak ve
onunla alay etmek igin bog lakrdr saün
atrr. igte onlar igin rezil-rüsva edici bir azap
vardrr.

7. Ayetlerimiz kendisine okundu§u za-
man, sanki bunlan §itmemig gibi, sanki
iki kula§rnda a§rrfik varmrs gibi büyüklük
taslayarak yüz gevidr. igte ona pek acrkh

bir azabr müjdele.

8. O kimseler ki, (fevhid imanr ile) iman
edip saalih (islam'a uygun) igler de yapar-
lar, onlar igin Naim (nimetleri bol) Cennet-
ler vardrr.

9. Onlarsonsuza dek o Cennetlerde kala-
caklardrr. Bu, Allah'rn verdi§i hak vaattir.
Zaten O, yegäne Aztz'dir (mutlak galiptir),
Hakim'dir (bütün iglerinde hikmet bulu-
nandrr).

10. Allah, gu gökleri görebilece§iniz bir di-
rek olmaksrzrn (yahut gördü§ünüz gibidi-
reksiz) yaratmrg; sizi sarsmamasl igin de
yere ulu da§lar yerlegtirmig ve yeryüzüne
hertürlü canlryr yaymrgtrr. Hem de, Biz gu

gökten bir su indirmigiz de, orada faydasl
gok her bitkiden gift, gift bitirmigizdir.

11. igte bunlar, Allah'ln yarattklandtr; pe-

kiyi, siz de, Allahtan baqkalanntn neyiya-
rattrklannr gösterin bana. Hayr! Zalimler
apagr k bir sapkrnltktadtr.

(6) Baz riväyetlere göre, bu äyet, Nazr bin Häris
hakkrnda näzil olmu$ur. §öyb ki: Bu zat, eski lran-
hlann kltaplannr sattn alm§; bunlan Kureyg'lilere
anlatryor r/e göyle diyordu: "Muhammed, size Ad
ve Semüd tarihini anlaüyo4 ben de size Rüstem,
isfendiyar ve Kisralarrn (iran hükürndarlarrntn) ta-
rihini anlatryorum." Riväyete göre bu zat, cariyeler
satn alryordu ve Müslüman olmak isteyenleri en-
ge[ernek igin bu cariyeleri onlarla e§lenmeye gdn-

clefyordu.
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12. Ant olsun ki, Allah'a gükreßin diye,
Biz, Lokman'a hikmet (faydalr ilim, diya-
net, sözde isabet) vermigtik. Zaten her
kim, gükedecek olursa, ancak kendi yara-
nna gükretmis olur; her kim de nankörlük
edecek olurca, bilsin ki, Allah gergeken
Öani1ry'dir (higbir geye muhtag de§ildir),
Hamid'dir (pek övülendir).

13. Hani bir zaman Lokman, o§luna o§ut
veriken goyle demigti: "Ey o§ulca§aml
Sakrn, Allah'a ortak kogma; günkü hig
güphesiz girk (Allah'a ortak kogmak), pek
büyük bir zulümdür."

14. "(Rabb'in diyor ki:) Biz, gu insana ana-
babasrna iyilik etmesini de tavsiye etmi-
gizdir (emretmigizdir)- Anast stkntt üstüne
skrntrya katlanarak onu tagtmtgttr. Sütten
kesilmesi de ikiyrldadrr. (igre bunun igin)

önce bana, sonra ana-babana gükret,

diye tavsiye etm§izdir. Son donüg ancak
Banadrr."
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15. "Bununla beraber e§er ana-baban,
Bana, ortak oldu§u hakkrnda (hig kimse-
nin olmadr§r gibi, senin de) higbir bilgin
olmayan bir geyi Bana ortak kogman igin
seninle u§ra.gacak olurlarsa, sakn, onla-
ra itiaat etme; dünya iglerinde ise onlarla
iyi gegin ve Bana yönelenlerin yoluna uy.
Sonunda hepinizin dönügü ancak Bana-
drr. igte o zaman yapmrs olduklannrzr size
haber verece§im."

16. "Eyo§ulca§rzrm! igledi§in ig, birhardal
tanesi kadar kügük olsa da, bu, bir kaya-
nrn iginde, yahut gu göklerde, yahut da bu
yerin derinliklerinde olsa, (kryamet günü)
Allah, mutlaka onu (hesap yerine) getire-
cektir. Qünkü güphesiz Allah Latiftir (en
kügük geyleri de görmektedir), Habir'dir
(her geyden hakkryla haberdardrr)."

17. "Ey O§ulca§rzrm! Namazl gere§ince
krl; iyili§i de emret; kötülükten de alkoy-
maya gahg; bagtna geleceklere de sabret.

Qünkü bunlar, gergekten azmedilmesi ge-
reken kesin emirlerdendir (Allah'rn kesin
olarak emretti§i iglerdendir.)."

18. "Bir de, büyüklük taslayarak insanlar-
dan yüz gevirme; yeryüzünde grmankga
yünime. Qünkü Allah, kendini be§enip
övünenleri hig sevmez."

19. "Bir de, yüniyügünde normal ol; sesi-
ni de algalt. Qünkü gergekten seslerin en
girkini elbetteki (o pek yüksek grkan) egek
sesidir."

(12) Hz. Lokman, E1ryub Peygamberin krzkardegi-
nin, yahut telzesinin o§lu olan Äzelin evladlndan
Bäura'nrn o§ludur. Hz. Lokman, Hz. Davud'un
zamanrna de§in yagamrg ve Hz. Davud, ondan
hikmetö§renmigir. Bu riväyet, Hz. Lokman'rn, pey-
gamber oldu§u gonigünü teyit etmektedir. Qünkü
llähivahye mazhar olan peygamberler, peygamber

olmayan bagkaslnrn hikmetine ihtiyag duymaz.
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20. Görmediniz mi ki, Allah, §u gökletde
ve bu yerde olanlan sizin emrinize (istifa-
denize) vermig (hayatnrz igin gerekliolan
gartlann, ortiamrn olugmasrna sebep krl-
mrg); nimetlerini agrk ve gizli olarak size
bol, bolbahgetmigtiP Yine de insanlardan
kimi vardrr ki, (do§ru delile dayah) higbir
bilgisi, (peygamberlerin yolundan giden)
bir rehberi ve (Allah'rn indirdi§i) aydrnlatrcl
bir Kitabrolmadan Allah'rn birli§i (ve sfat-
lan) hakkrnda tiartrsrr, durur.

21. Onlara:'Allah'ln indirdi§ine uyun!" de-
nilince de, onlar: "Hayrr! Biz alalanmtzt,
üzerinde buldu§umuz inanca uyan/' der-
ler. Ya e§er geytan onlarr (atalannr) alevli
atesin azabrnagaütnyor idiyse de mi (ata-
lannr traklit edecekler)?

22.Her kim de, layrkryla iyilik ederek ken-
dini tiamamen Allah'a verecek olursa, igte
o, gergekten o sapasa§lam kulpa tutun-
mugtur. Talen bütün iglerin sonu yalnrz
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Allah'avanr.

23. Ey Muhammed! Her kim de, küfre

saplanacak olursa, artrk onun küfni sa-
kn, seni üzmesin. Onlann son dönügleri
yalntz Bizedir. igte o zaman Biz, onlann
yaptrklannr kendilerine haber verece§iz.

Qünkü Allah, kalplerde saklt olanlan ger-
gekten hakkryla bilendir.

24. Bizonlan (dünyada) gegici olarak fay-
dalandrnnz; sonra kendilerini zorunlu ola-
rak pek a§rr bir azabasürükleriz.

25. Ant olsun ki, sen, onlara (Allah'a or-
tak koganlara): "§u göklerive bu yeri kim
yaratmrgtr r?" diye soracak olursan, kesen-
kes:'Allah!.." diyecekler. De ki: "El-Hamdu
Lillah (Allah'a hamd olsun)!" Ancak onlann
go§u (bunun, Allah'ln orta§rnln olmadl§t
demek oldu§unu) bilmezler.

26. $u göklerde ve bu yerde ne varsa
hepsi yalnrz Al$h'rndrr. Qünkü gergekten

Allah, yegäne Ganiyy'dir (mutlak zengin-
dir), Hamid'dir (gok övülendir, bütün övgü-
lerin gergek merciidir).

27.Ye e§er yeryüzündeki a§aglar kalem-

Ier olsa, gu dünya denizi de arkastndan
yedi deniz daha ilave edilerek mürekkep
olsa (ve bunlarla Allah'tn azametini ve
yüce srfatlannr bildiren kelimeleri yazla-
cak olsa), yine Allah'tn bu kelimeleri tü-
kenmez. Qünkü Allah gergekten Aziz'dir
(mutlak galiptir), Haki'm'dir (büttin iglerin-

de hikmet sahibidir).

28. Sizin hepinizin yaratrlmast ve tekrar
diriltilmesi, ancak bir tek kiginin yarattlma-

sr ve diritilmesi gibidir. QünkÜ güphesiz

Allah Semldir (her geyi pekiyi igitendir),
Basir'dir (her geyi pekiyi görendir).
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29. Görmedin mi ki, Allah, geceyigündü-
ze, gündüzü de geceye ekliyor (birinden

azalan süreyi öbünine ekliyor); hem de
günege ve Aya buyru§una boyun e§dir-

migtir. Her biri belli bir sona kadar aktp
gider (biri, ay sonunda, di§eri de, yll so-
nunda yörüngesindeki devdni tiamamlar;
ikisi de kryamete kadar bu seyrine devam
eder).Ve güphesiz Allah, bütün yaptlklan-
nrzdan haberdardtr.

30. iqte bu ( sonsuz ilim ile kudretin, bun-

ca harika iglerin, Allah'a mahsus olmaslntn

belirtilmesi) §unun (bilinmesi) igindir ki, Al-

lah, gergekten yegäne hakTanndtr; Ondan

bagka da taptrklan ise, kesinlikle bättldlr ve
gergekten Allah, yegäne Aliy/dir (niceler
yücesidir), Kebi/dir (ulular ulusudur).

31. Görmedin mi ki, denizde gemiler

Allah'rn lütfu ile (lütfundan yarattt§t ka-

nunlar) ile akrp gider. Bu, size (kudretinin)

delillerini gostermek igindir. Hig kuqku-
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suz bunda (srklntrlara, günahlara kargr)
gok sabreden, (nimetlere) gok gükreden
(mü'minlerden) herkes igin birgok büyük
ibretler vardrr.

32. O Allah'a ortak kogan l«äfirleri (deniz
yolculu§u srrasrnda) da§lar gibi dalgalar
sardr§r zaman, (Allah'a ortak kogtuklan
yedek tannlann, kendilerini kurtiarama-
yacaklannr bildikleri igin) dini tamamen
Allah'a has kllarak yalnz Ona yalvarrrlar.
Ancak Allah onlarr l<araya grkarrp kurtardr
mr, iglerinden bir krsmr orta yolu (ibret al-
dr§l igin artlk Tevhid yolunu, yahut biraz
ibret ald§r igin küfüde orta yol, yahut kü-
für ile iman araslnda bir yol) tutiar. Zaten
Bizim äyetlerimizi ancak gok hain nankör-
ler bilerek inl«är eder.

33. Ey insanlar! Rabb'inizdenn (buyrukla-
nna kargr gelmekten) saknln ve ne baba-
nrn, evladr yerine, ne de evladrn, babasr
yerine bir gey ödeyemeyece§i (onlarrn,
birbirlerinin cezastnt gekeyemeyecekleri)
günden..kokun. §üphesiz Allah'rn vaadi
haktrr. Oyleyse dünya hayatr sakln, sizi
aldatmasln ve g,ok aldatrcl olan geytan,
(sonra tövbe edersin; günahlann basrgla-
nrr, diye) Allah'rn afflna güvendirerek sa-
krn, sizialdatmasrn.

34. §üphesiz kryametin ne zaman ko-
paca§rnrn bilgisi, ancak Allah katlndadtr;
ya§muru da (gartlarrnr olugturarak) O,
ya§drnr; rahimlerde olanl (o meniden go-
guk olup olmayaca§tnr, olursa cinsiyetini,
özelliklerini) da O, bilir; hig kimse yann ne
kazanaca§tnr da bilmez; higbir kimse ne-
rede ölece§ini de bilmez. güphesiz Allah
Alän'dir (her geyi bilendir), Habfr,dir (her
geyden haberdardrr).
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SECDE SORES|: gZ

Secde süresi, Mekke'de 70. süre olarak näzil oF
mugtur; 30 äyettir Süre, ismini 15. äyette zikredilen
secdeden almrgtr.

BisMiLLAHinnannrAninnaniu

1. Elif,l-lim, Mim.

2. Bu Kitabtn (Ku/an'rn), Abmlerin Rabb'i
kaündan indirilmig oldu§unda higbir güphe
yoktur.

3. Yoksa o l«äfirler: "Muhhammed, onu
(Kuian'r) uydurdu" mu, diyorlar? Hayfi
O, senden önce kendilerine higbir uyanct
(peygamber) gelmemig olan bir toptumu
uyarman igin senin Rabb'in katrndan indi-
rilmig bulunan hakkn ta kendisidir. Umu-
lur ki, onlar hidäyete ererler.

4. Allah Odur ki, 9u gökleri, bu yerive bun-
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lann arasrndakileri altr günde (agamada)
yaratmrg; sonra (käinatr kugatmrg olan)
Arg üzerine (yahut hükümranlrk tahtna)
istivä etmigtir ( häkimiyet kurmugtur. Ya-
hut kendine özgü bir gekilde kurulmugtur).
Sizin Ondan bagka ne bir veliniz (koruyu-
cunuz, yardrmonrz), ne de bir gefaatginiz
(kayncrnrz) vardrr. Artk dügünüp ö§üt-
lenmeyecek misiniz?

5. Allah her igigökten yere (yüce älemde,
Levh-r Mahfüz'da programlayrp madde
äleminde uygulayarak) tedbir eder (yöne-
tir). Sonra (takdirden sonra) sizin (dünya-
da) saydrklannrzdan bin yrl (gok uzun bir
zaman) tutan birgünde (birzaman dilimin-
de takdir gergeklegip) sonug Ona yükselir.

6. igte Allah, gönilmeyeni de, gönileni
de bilen yegäne Fdiz'dir (mutlak galiptir),
Rahim'dir ( gok esirgeyicidir).

7. O Allah ki, her geyi güzelyaratmrg ve
ilk bagta 9u insanr gamurdan yaratmrgtrr.

8. Sonra Allah, onun (gamurdan yarattr§r
ilk insanrn) neslini nägiz bir suyun özün-
den üretmigtir.

9. Sonra onu bigimlendirmiq; Kendi ruhun-
dan ona üflem§ ve sizin igin kulaklar, göz-
ler ve yürekler var etmigtir. Siz ne de az

9ükrediyorsunuz!

10. Onlar (öbür dünyada bedeni haya-
tr inkär edenler) dediler k "Biz toprakta
kayboldu§umuz zaman, (ondan sonra)
biz mi kesenkes yeniden yaratrlaca§r/'
Hayrr! Onlar, Rabb'leriyle bulugmayr inkär
etmektedirler.

11. De ki:.."Sizin hayatnrzla görevli ktltn-
mrg olan Olüm Mele§i, sizin canrnrzr ala-
caktrr. Sonra ancak Rabb'inize döndünl-
leceksiniz."
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12. Ve sen, o mücrimlerin (günah-kärlann),
Rabb'leri huzurunda baglannr öne e§mig
olarak "Rabb'imiz, (bize vaatettiklerini)
gördük ve (peygamberlerin tasdikini Sen-
den) igittik; ne olur, bizigerisin geriye (dün-
yaya) gonder de, saalih (islam'a uygun)
igler yapalrm, günkü biz gergekten kesin
olarak inandrlC' diyecekleri vakit (onlann
perigan halini) bir görcen!..

13.7alen e§er Biz (icüarf olarak) dilemig
olsaydrk, herkese hidäyetini mutlaka verir-
dik. Ancak 'Cehennemi (akhnr ve hür ira-

desinido§ru kullanmayan) cinlerden ve in-
sanlardan kesenkes tamamryla dolduraca-

§rm" diye Benden kesin soz sädu olmu$ur
(; bu da mutlaka gergeklegecektir).

14. (Onlara diyece§iz ki:) "igte bu gününü-
ze kavugmayr unutmug olmanrz yüzünden
gu azabrtadrn, bakahm! Qünkü Biz de sizi
gergekten unuttuk. Ve iglemig olduklanntz-
dan dolayr bu sonsuz azabl tiadtn!"

LoKMAN sünesi Cüz:21
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15. Gergekten Bizim äyetlerimize yalnrz o
kimseler inanrrlar ki, äyetlerimizle kendi-
lerine ö§üt verildi§inde, hig büyüklük tas-
lamadan yüz üstü secdeye kapanrrlar ve
Rabb'lerini hamd ile tesbih ederler.

16. Onlar, azabrndan korkarak ve rahme-
tini umarak Rabb'lerine yalvarmak (gece
ibadet etmek) üzere (vücutlannrn) yanlarr
yataklanndan uzak kalrr ve kendilerine ver-
di§imiz nzl«tan hayr yolunda harcarlar.

17. igte yapmal«ta olduklarr iyi iglere kargr-
lrk olarak, onlar igin ne göz aydrnh§r (göz
kamagtrncr nimetler) sakh tutuldu§unu hig
kimse bilemez.

18. Öybyse mü'min olan kimse, yoldan
gkmrg kimse gibi olur mu hig! Bunlar bir
olmazlar.

19. (Tevhid imanr ile) iman edip saalih
(islam'a uygun) igler de yapanlara gelince,
igte onlann yapmrg olduklan iyi iglere kargl-
hk olarak, kendileri igin konak olmak üzere
Me'vä (Kalrcr Yurt) Cennetleri vardrr.

20. Yoldan grkmrg olanlara gelince, igte on-
lann da kaficr yurtlarr ategtir. Onlar oradan
grkmak istedikge, oraya döndünilecekler
ve kendilerine :'Yalan saymrs oldu§unuz
bu Cehennem azabrnrtiadrn, bakahm!" de-
nilecektir.
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21. Biz onlara, öbür dünyadaki en büyük
azaplan önce bu yakn azaptan (dünya
azabrndan) da kesenkes tattrraca§rz. Olur
ki, dönerler.

22. Kendilerine Rabb'inin äyetleriyle ö§üt
verildikten sonra onlardan yüz geviren
kimseden daha zalim kim olabilir! Biz,
mücrimlerden (suglulardan) kesinlikle og
alaca§tz.

23. Ant olsun ki, Biz, Musa'ya da o Kitabl

fievrat'r) vermigtik. Öyleyse ey Muham-
med! Sen, bu Kitabrn (Ku/an'rn) Allah
tarafrndan sana verildi§inden (yahut o
Kitabrn Musa'ya Allah tarafrndan veril-
di§inden) güphe etme (ümmetin güphe
etmesin). Biz, o Kitabr (Tevrat'l) da israil
O§ullan igin bir hidäyet rehberi krlmrgtrk.

24. (Dinlerinde, dügmanlanndan gördük-
leri belalara) sabrettikleri ve äyetlerimize
kesin olarak inandrklan müddetge, onlann
(israil O§ullan'nrn) iginden, buyru§umuzla
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(Ievrat'rn hüküm ve hikmetleriyle) insan-
lan hidäyet eden rehberler de meydana
getinnigtik.

25. §üphesiz onlann, hakknda anlag-
mazh§a dügtükleri konularda ktyamet
günü aralarrnda hükmedecek olan ancak
senin Rabb'indir.

26. (§imdi harabe halindeki) yurtlann-
da gezip gegtikleri o kendilerinden ön-
ceki nice nesilleri heläk edigimiz, onlara
hidäyet vesilesi olmadt mr? Hig kugkusuz
bunlarda birgok büyük ibretlervardtr. Arfik
kulak vermezler mi?

27. Görmediler mi ki, Biz, ya§muru ku-
rumus topra§a sevkediyoruz da, onunla
öyle bir ekin yetigtiriyoruz ki, ondan sa§-
mal hayvanlan da yiyor, kendileri de yiyor.
Artrk (Allah'rn kudretini ve lütfunu) gör-
mezler mi?

28. Bir de, o käfirler, size: "E§er do§ru
söylüyorsantz, bu (sizin dedi§iniz) fetih
(zater, aramrzda hükmedilmesi) ne za-
man?" diyorlar.

29. De ki: 'O fetih günü l«äfir olanlara arttk
imanlan fayda vermeyecek, onlara mühlet
de verilmeye@hir."

30. Artrk sen onlann yalanlamaslna al-
drrma ve zafei bekle; güphesiz onlar da
(sana galip gelmeyi) beklemektedirler.

Cüz:21

AHZAB sÜnesi: s3

Ahäb süresi, Medine'de näzilolan süreler iginde
4. Süre olarak näzil olmustur; 73 äyettir. Ahäb,
frrkalar demektir. Bu sürcde Müslüman'lara kargt

savagmak üzere birlegen Arap kabilelerinden bah-
sedildiüi igin süre, bu ismi almqttr.

eismi lLAHi nnauuAt tinnexiu

1. Ey Peygamber! Allah'a kargr telaväyt
gözetmeye devam et; sakln, käfirlere de,
münafrklara da uyma (bättl tannlan eleg-
tirmemek, onlann Allah katnda tiapanlart

igin gefaatgi olacaklannt kabul etnek gibi

Tevhide aykrr önerilerini kabul etme).

Qünkü güphesiz Allah Alim'dir (her geyi

hakkryla bilendir), Hakim'dir (her iginde
hikmet sahibidir).

2. Yine, Rabb'inden sana vahyolunana
tiamamen uy. Qünkü güphesiz Allah, es-
kiden beri bütün yapttklartnrzdan hakkryla
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haberdardrr.

3. Yine, Allah'a tevekkül et. Zaten vekil
(gözetici, koruyucu) olarak Allah yeter.

4. Allah (Cähilirye Arap'larrnrn iddiasrnrn
aksine, gok zeki bir insan da olsa), bir ada-
mrn iginde iki kalp (yürek) yaratmamrgtir.
Yine (onlarrn iddiaslnrn aksine), zrhär
yaptr§rnrz (sen, bana anamtn srrtl gibisin,
dedi§iniz) eglerinizi de (dini hükümlerde)
analannrz krlmamrg ve evlathklannrzr
da (dini hükümlerde) öz o§ullartnrz yap-
mamrgtrr. lgte bunlar, sizin a§rzlannrzla
söyledi§iniz (gerge§i yansrtmayan) kendi
sozlerinizdir. Allah ise, yalnz hakkr soyler;
(aklrnr ve hür iradesinidogru kullananlarr)
dogru yola ileten de ancak Odur.

5. Evlat[k]an gergek babalanna nisbet
ederek ga§rnn. Allah katrnda en do§rusu
budur. Ancak e§er onlann babalarrnr bil-
miyorsanrz, artk onlarr sizin din kardeg-
leriniz ve amca gocuklarrnrz (dostlannrz,
bakrp gözetti§iniz kimseler) olarak kabul
edin (ve onlan bu srfatlarla ga§rnn). Bu
konuda yanrlarak (unutiarak, sürg-i lisan
ile) igledi§iniz hatalarda size günah yok-
tur; ancak kalplerinizin kastetti§i (gonül-
den taammüden olan) hatalarda günah
vardrr. hten Allah ezelden beri Gafü/dur
(gok ba§qlayrcrdrr), Rahim'dir (gok esir-
geyicidir).

6. Peygamber, mü'minlere kendi ne-
fislerinden daha yakrn dosttur (ve pey-
gamber, mü'minlerin dini babasrdrr.
Peygambedin emri, her konuda öncelikli-
dir). Peygambe/in egleri de, mü'minlerin
analardrr (nikählannrn haram olmasr ko-
nusunda analan hükmündedir). Bir de,
akraba olanlar, Allah'rn Kitahna göre,
(mirasga) bibirlerine di§er mü'minlerden
ve Muhacirlerden daha önceliklidirler.

§u var ki, dostlanntza uygun bir vasiyet
yapmanrz müstesnadrr. Bunlar, Kitapta
(KuCan'da, Tevratta) yazhdu.

nHäAsÜneSi 

- 

sso

A';.ß q; b' q; iE i;.tu n {; :;n \j
@ C# cq|iic3;i ;i; i.t ;*3r; j
6 c;ir;rC ;-; su.:;i'; eV :, & #u'L;.
$+ E ;e\ ;i* il't:*; 1ij;iu i;i ;iir tii-i I
i'rt:,::t:..'Ä'ti,Gi:WSf,§..2L-.,'ra;;iLj;

.9 t ;i1,'i§'y:i :r j e, b|si6 ! @ r}7i

@ r;iÄ r & 5j!t; VeAr arttt.ir.i :ud§r

J;it ; @ r!+, {u; u j':; t'k1;,rA!:rt:1t
-l 
*; i t rü.'; i c Jj.'r* ]ß.+ Uit; t A.jlt

gn ; i'Jii i. är:qi" ini i1 ; @ rlri,.ir

!i @ rlü iy t:,:.-r-:'1 ;;;, a{.i';,"}G i.
ürt;J3'i",13r$" p ü/iii 'n&,L+!
är rr'.r-i.r-1 rlG'Ä s 4§'i.,-ir 6;j*
@ {3- ,r'ri;lG;jr;.it 1'};-.t'*;

7. Ey Muhammed! Hani bir zamanlar Biz,
o peygamberleden (yalnrz Allah'a tapma-
lan ve insanlan buna ga§rrmalan igin) ke-
sin söz almrgtrk; senden de, Nuh'tan da,
ibrahim'den de, Musa'dan da, Meryem
o§lu isa'dan da, evet Biz bunlann hepsin-
den a§rr (ganr yüce, yeminli) kesin bir söz
almrgrk.

8. Allah, (kryamet günü) sözlerine saadrk
(baöh) olan peygamberlere sadakatlerini
(kendi ümmetlerine yaptrklarr tebli§i, on-
lann da kendilerini tasdik edip etmedikle-
rini, yahut onlan tiasdik eden mü'minlerin
tiasdiklerini, yahut saadik mü'minlere sa-
dakatlerini) sormak igin bu sözü almrgtr.
Allah, käfirlere de pek aqkft bir azap ha-
zrrlamrgtrr.

9. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Allah'rn size olan nimetini bir hatrrla-
yrn; hani o zaman (Hendek savaglnda)
ordular (Kureyg ile Gatafan kabilelerinin
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ve Kuralza ile NadirYahudi'lerinin ordula-
n) üzerinize saldrrmrgtr da, Biz de onlann
üzerine bir kasrrga ve sizin görmedi§iniz
(melekleden) ordular göndermigtik. Allah,
sizin yaptrklannrzr (hendek kazdr§rnrzr)
da görmekteydi.

10. Hani onlar, hem yukarrnrzdan (do-

§udan, o vädinin üst tarafrndan), hem
de aga§rnrzdan (batrdan, o vädinin alt
tarafrndan) sizin üzerinize gelmiglerdi ve
hani gözleriniz (sanki) yerlerinden frrla-
mrg, yürekleriniz de (sanki) grrtla§rnrza
(a§zrnrza) gelmigti ve siz Allah hakkrn-
da türlü, türlü zanlarda bulunuyordunuz
(ihläslr mü'minler zafer umuyordu; zayfi
mü'minler ile münafrklar ise umutsuzlu§a
dü9müglerdi).

11. ige orada mü'minler getin bir imtihan-
dan gegirilmig ve giddetli bir sarsrntr ile
sarsrlmrglardr.

12. O srrada münafrklar ile kalplerinde bir
hastahk bulunanlar ise, diyorlardr ki: "Me-

§erAllah ile Elgisi, bize sadece aldatmaca
vaatlerde bulunmuglar."

13. Hani onlardan bir güruh da göyle de-
miglerdi: "Ey Yesrib'liler (Medine'liler)!
Burasr (cephe), sizin igin duracak yer
deöil; artk evlerinize dönün. (Yahut siz
artrk Muhammed'in dini üzerinde kala-
mazsrnrz; artrk kendi eski dininize dönün
ve Muhammed'i de dügmanlanna teslim
edin.)" iglerinden bazlan da: "Bizim evle-
rimiz tehlikeye agrktrr (güvende de§ildir)!"
diyerek Peygambe/den izin istiyorlardr.
Oysakionlarrn evlerihig de tehlikeye agrk
de§ildi. Onlar sadece kagmak istiyorlardr.

14. Hem de, e§er evlerinin (Medine'nin)
her yanrndan bu kimselerin üzerine geli-
nip de, küfre dönmeleri (Müslüman'lara
kargr savagmalan) istenseydi, mutlaka
dönerlerdi ve bu dönmeyi ancak pek az

geciktirirlerdi. (Yahut islamdan döndükten
sonra Medine'de ancak pekaz bir zaman
kalrrlardr.)

15. Ant olsun ki, onlar, bundan önce ar-
kalannr donüp kagmayacaklanna dair
Allah'a söz de vermiglerdi. Allah'a verilen
söz ise, her zaman sorumluluk gerektir-
mektedir.
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16. Ey Muhammed! De ki: "E§erölmekten
veya öldünilmekten kagacak olursanrz,
bu kagrg size asla fayda vermeyecektir; o
takdirde (kagsanrz bile, yahut fazedelim
faydasr olsa bile), ancak az bir süre yaga-
tthrsrntz."

17. De ki: 'Allah sizin igin bir kötülük di-
leyecek olursa, Ona kargr sizi kim korur?
Yahut Allah sizin igin rahmet dileyecek
olursa, (Ona kim engel olabiliP) Onlar,
Allah'tan bagka kendileri igin higbir veli
(dost, koruyucu) de, higbir yardrmcr da
bulamazlar."

18. Allah, sizden (insanlan savagtan)
ahkoymaya gahganlan ve kardeglerine:
"Haydin, siz de bize kattlln!" diyen (o mü-
nafrk) kimseleri elbette ki, biliyor. Taten
bunlar ancak pek az savasa gelirler (sa-
vagrrlar).

19. Onlar (yardrmda, Allah igin harcama-
da) size kargr gok cimridirler. Sonra (sa-
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va$a) korku gelip gatrnca, ölüm baygrnh§r
üzerlerine goken kimseler gibi gözlerinin
döne, döne sana baktrklannr gönirsün.
Korku savugunca da, iyilik yapmakta yine
cimrilikleri tutup o keskin dilleriyle sizi inci-
tirler. (Yahut korku gidince, düzgün dille-
riyle yalan olarak, üstün cesaret ve kah-
ramanhklannr anlatrlar.) igte onlar (ihläsh

olarak) iman etmemiglerdir. Bundan dola-
yr Allah, onlann güzel amellerini (ibadetle-
rini) boga grkarmrgtr. (Yahut onlann suni
hareketlerini, nifaklannr ortaya gkarmrg-
trr.) Bu ise Allah'a göre pek kolaydrr.

20. Onlar, müttefik dügman ordulan git-
memig sanrrlar. O müttefik dügman or-
dulan, yine gelecek olsalar, isterler ki,
Bedevi Arap'lar arasrnda bulunsunlar da,
sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Zaten
onlar aralarrnrzda olsalar bile, ancak pek
az vuru$acaklardr.

21. Ant olsun ki, (savagta sebat etmek ve
güglükleri gö§üslemek gibi hususlarda)
Allah'rn Elgisi, sizin igin, Allah'a ve ährret
gününe kavugmayr umanlar ve Allah'r
gokga ananlar igin güzel bir örnektir.

22. Gergek mü'minler ise, müttefik düg-
man ordulannr gördüklerinde: "lgte Allah
ve Elgisi'nin bize vaatettikleri! Allah da,
Elgisi de do§ru soylemigti/'dediler ve bu
durum, ancak, onlann imanrnrn ve Allah'a
teslimiyetlerini arttr rdr.

nHäesünesi
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23. Mü'minlr arasrnda Allah'a verdikleri
sözü tutan nice erler vardrr. igte onlardan
kimi, bu yolda can vermigtir; kimide, bunu
beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hig
mi hig de§igtirmemiglerdir.

24. Qünkü Allah, sözlerine sadakat
gösterenleri bu sadakatlerinden dolayl
mül<äfatlandrracak, münafrklan ise, di-
lerse azaba u§ratacak, yahut tövbe na-
sip edip tövbelerini kabul buyuracakttr.

Qünkü Allah, ezelden beri gergekten hep
Gafü/dur (gok ba§qlaytctdrr), Rahim'dir
(gok esirgeyicidir).

25. Ve Allah, (Hendek savagrnda) o küf-
re saplanm6 olanlan, higbir bagan elde
edemeden öfkeleriyle gerisin geriye ge-

virmigtir. Ve sava$a Allah'rn yardtmt
mü'minlere yetti. Zaten Allah, ezelden beri
hep Kaviyy'dir (pek güglüdür), Aziz'dir
(mutlak galiptir).

26. Allah, Kitap Ehli'nden onlara (müS-

rik ordulanna) yardrm edenleri (Kurayza
O§ullan Yahudi'lerini) de kalelerinden
indirdi ve yüreklerine korku düsürdü; siz
onlardan bir krsmrnr (savaggrlannr) öldü-
rüyor; bir krsmrnr (kadrnlannr, gocuklannr)
da esir alryordunuz.

27.Hem de, Allah, sizionlann ekilen top-
raklanna, yurtlanna (kalelerine), mallanna
ve henüz ayak basmadr§rnrz topraklara
(Hayber, iran, Roma topraklarrna, krya-
mete de§in fethedilecek topraklara) väris
krldr (kondurdu). Zaten Allah, ezelden beri
hergeye lGadirdir.

28. Ey Peygamber! Eglerine de ki: "E§er
siz bu dünya hayatrnrn (benim gibi sade
gekline razr olmayrp) yüksek refahrnr ve
ziynetini (süsünü, debdebesini) istiyorsa-
nrz, gelin size bogama halinde sabit olan
hakknrzr vereyim ve sizi güzellikle sahve-
reyim."

29. 'Ama e§er sizler Allah'r, Elgisi'ni,
öbür dünya yurdunu diliyorsantz, biliniz
ki, Allah, gergekten iginizden layrkryla
iyilik yapan kadrnlar igin pek büyük bir
mükäfat hazrrlamrgtrr." (Peygamberin ha-
nrmlan da, her hal-ü kärde Peygambefin
nil«ährnda kalmak bahtiyarlt§tnt tercih et:
tiklerini bildirdiler.)

30. Ey Peygamber hanrmlan! iginizden
her kim, gikinli§i agrk olan bir büyük gü-
nah igleyecekolursa, onun azabt ikikattna
grkanhr. Bu daAllah'e göre gäyet kolaydtr.
(Peygambe/in hanrmr olmarzrn gerefi ihlal
edilece§i igin böyledir.)
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31. Sizden her kim de, Allah ve Elgisi'ne
itaat edip de, saalih (islam'a uygun) isler
yapacak olursa, mül«äfatrnr ona iki kat ve-
receÖiz. Biz ona (Cennette) bolbir rzkda
hazrrlamrgrzdrr.

32. Ey Peygambe/in hanrmlarr! Siz, ka-
drnlardan herhangi biri gibi de§ilsiniz.
E§er takväyr gözetecekseniz, (yabancr
erkeklere kargr) yumugak sözlü olmayrn;
yoksa kalbinde hastalrk (münafrklrk) bu-
lunan kimse, yanllg bir umuda kaprlabilir.
Hem de, siz uygun landa konugun. (Ka-
drnlann, kocalanyla konugu§u gibi isimle-
rin sonundan bazt harfleri atrarak, läübäli,
senli benli konugmayrn.)

30. Hem de, siz (igleriniz olmadr§r zaman
drganda dolagmayrn) evlerinizde oturun
ve (iginiz gere§i drgan grktt§lntz zaman
da) eski Cähiliyye (islamdan önceki küfür
cähiliyyesi) ädetinde oldu§u gibi gahmlr,
edälr yünimeyin (aghp sagrlmayln; er-
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keklere güzelliklerinizi göstermeyin); na-
mazr da gere§ince khn; zel«ätr da verin
ve Allah'a ve Elgisi'ne itaat edin. Ey Eh!-i
Beyt (Peygamberin ev halkr)lAllah, sade-
ce günah lekesini sizden uzak tutmak ve
sizi tertemiz bulundurmak diler.

34. Evlerinizde Allah'rn äyetlerinden ve
hikmetinden (Sünnetten) okunanlan da
hig akhnrzdan grkarmayrn. $üphe yok ki,

Allah Latil'tir (pek lütufkärdrr), Habir'dir
(her geyden hakkryla haberdardrr).

35. Müslüman (Allah'rn hükümlerine bo-
yun e§en) erkekler ile Müslüman kadrnlar,
mü'min (iman edilmesi gereken geylere
iman eden) erkekler ile mü'mine kadrnlar,
itaatte sebat eden erkekler ile itaatte sebat
eden kadrnlar, (sözlerinde ve hareketlerin-
de) do§rucu erkekler ile do§rucu kadrnlar,
(ibadetlerde ve günahlardan sakrnmada)
sabreden erkekler ile sabreden kadrnlar,
(kalpleriyle ve dilleriyle) teväzu gösteren
erkekler ile teväzu gösteren kadrnlar,
(mallanndan väcip olan) sadaka veren
erkekler ile sadaka veren kadrnlar, o (tarz
olan) orucu tutan erkekler ile o orucu tu-
tan kadrnlar, iffetlerini koruyan ekekler ile
iffetlerini koruyan kadrnlar ve Allah'r (kalp-
leriyle ve dilleriyle) gokga anan erkekler ile
Alfah'r gokga anan kadrnl at vat ya, güphe-
siz Allah, bunlar igin genig bir ba§rglama
ve pek büyük bir mül«äfat hazrrlamrgtrr.

nHäasünrsi
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36. Ve Allah ve Elgisi, bir ige hükmetti mi,
iman etmig bir erkek ve iman etmig bir
kadrn igin, o iglerinde segim hakk (mu-
hayyerlik) olmaz. Zalen her kim, Allah ve
Elgisi'ne kargr gelecek olursa, igte o, apa-
grk bir sapknlr§a dügmüg olur.

37. Ey Muhammed! Hani bir zaman sen,
Allah'rn (islam'r nasip etmekle) kendi-
sine nimet verdi§i, senin de (kölelikten
aät etmekle) kendisine iyilik etmig oldu-

§un o kimseye (evlili§ini sürdüremeye-
ce§ini defalarca sana söyleyen Zeyd'e):
"Egini yanrnda tut (ondan aynlma) ve
Allah'tan kork!" diyordun ve (Allah, yan-
hg bir Gähiliyrye gelene§ini yrkmak igin

- evlat edinme yasa§rna iligkin vahyimiz
sana erigmeden önce evlat edinmig o!-
du§un- Zeyd'in, egini bogayaca§rnr ve
senin onunla evlenece§ini önceden sana
bildirdi§ihalde) sen, Allah'rn ortaya koya-
ca§r geyi, insanlardan gekinerek iginde
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saklryordun. Oysaki asrl gekinmeye layrk
olan Allah'trr. Nihäyet Zeyd, o kadtndan
(Zeynep'ten) iligi§ini kesince (onu boga-
yrnca ve iddeti de sona erince), Biz, onu
sana nil<ähladrk ki, evlatlrklan; kendi kan-
lanyla iligkilerini kestiklerinde, o kadrnlarla
evlenmek hususunda mü'minlere bir sa-
knca kalmasrn. Zaten (bu, Allah'ln emri
ve takdiri idive) Allah'rn emri mutlaka ger-
geklegmektedir.

38. Allah'rn, kendisi igin takdir (tayin) etti§i
geyde (dörtten fazla kadrnla evlenmek-
te) Peygamber igin higbir sakrnca olmaz.
Once gegmig peygamberler hakkrnda da
Allah'rn kanunu boyle idi. (Onlar igin de
evlilikte geniglik vardr.) zaten Allah'rn fer-
manr, mutlaka yerine gelen bir kaderdir.

39. O peygamberler ki, Allah'rn mesajlan-
nr insanlara ulagtrnrlar; Allah'tan korkarlar
ve Allah'tian bagka hig kimseden korkmaz-
lar. Zaten hesap görücü olarak Allah ye-
ter.

r(). Muhammed, adamlannrzdan higbiri-
nin babasr de§ildir; ancak o, Allah'rn Elgisi
ve peygamberlerin sonuncusudur. Taten
Allah, her geyi hakkryla bilendir.

41. Ey iman etmig olanlar! Allah'r gokga
anrn.

42.Ye Onu sabah, a§am tesbih edin.

tl3. Sizi karanhklardan aydrnh§a grkar-
mak igin sizin üzerinize rahmetini indiren
yegäne Odur. Onun melekleri de sizin
igin ba§rglanma dilemektedir. Zaten Allah,
mü'minlere kargr hep gok merhametli ol-
mugtur.
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44. Allah'a kavugacaklan gün (ölecekleri,
mezardan kalkacaklan, Cennete girecek-
leri zaman) Allah'rn, o mü'minlere iltifatr,
"Selamdrr!." Ve Allah, onlara pek üstün bir
mükäfat hazr rlam rgtr r.

,t5. Ey Peygamber! Biz, seni gergekten
ümmetine birgahit, bir müjdecive bir uya-
ncr olarak göndermigizdir.

46. Ve Allah'rn izniyle Kendisine ga§rran
bir davetgi ve aydrnlatian bir qrk olarak
göndermigizdir.

47. Allah'tan o mü'minler igin kesinlikle bü-
yük bir lütuf olaca§rnr da müjdele.

48. O l«äfirlere ve münafrklara da sakrn,
uyma (bätrl tannlarr elegtirmemek, onlann
Allah katrnda kendileri igin gefaatgi ola-
caklannr inl«är etmemek gibi önerilerini de
sakn, kabul etme); onlann eziyetlerine de
aldrng etme (eziyetlerinden kurtulmak igin
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davanda gevgeklik gösterme) ve yalntz
AIlah'a tevekkül et (güven, dayan). Zaten
vekil olarak Allah yeter.

49. Ey (Tevhid imanr ile)iman etmig olan-
lar! Mü'mine kadrnlan nil«äh edip de, son-
ra onlarla zifafa girmeden kendilerini bo-
gayacak olursanrz, artrk onlann üzerinde,
sizin sayaca§rnrz (onlann bekleyecekleri)
bir iddet (ädeV hayrz görenler igin üg ädet,
görmeyenler igin de üg aylTalak Süresi:4/
bekleme) hakkrnrz olmaz. Artrk (e§er on-
lar igin bir mehir bigilmemigse) onlan bir
miktrar mal ba§rgryla memnun ederek gü-

ze! bir gekilde serbest brrakrn (;eöer on-
lar igin bir mehir biqilmigse, onun yansrnl
kendilerine verin).

50. Ey Peygamber! Kugkusuz Biz, mehir-
lerini verdi§iniz kadrnlannr, Allah'rn sana
ganimet olarak verdi§i o elinin alttnda bu-
lunan cariyeleri, seninle birlikte Medine'ye
hicret eden amcakrzlannr, halakrzlannr,
daykrzlannr ve teyzekrzlannr sana heläl
krldrk. Bir de, kendini Peygambefe me-
hirsiz olarak ba§qlayan, peygambe/in
de kendisiyle evlenmek istedi§i mü'mine
bir kadrnr, mü'minlerden ayn, sana mah-
susu olarak heläl krldrk. §üphesiz Biz,
mü'minlerin kadrnlan ve ellerinin altrnda
bulunan cariyeleri hakkrnda faz kldr§rmrz
geyleri bilmigizdir (bildirmigizdir). Sence
bir srkntr olmasrn diye bunlarr agrkladrk
(yahut gok evlilikte sana ayncahk verdik).
Zalen Allah, ezelden beri Öafür'dur (qok

ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir (gok esirgeyici-
dir).

(50) Qok evlilik konusunda Allah (C.), Peygam-
be/imize (S.) ayncahk tanrmrstrr. Bunun gok büyük
hikmetleri vardu. Ezcümle: Peygambe/imizin ha-
nrmlan, onun ailevi mahrem hayaü hakknda birer
bagö§retmendir; bununla ilgili gördüklerini ve yaga-
drklannr Müslüman hanimlara aktarmlglardrr. Top-
lumun temel yaprsrnr oluguran aile hayatnrn tespiti
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ve diöer insanlara sa§[kh bir gekilde anlattlmast,
birkag hanrmla gergeklestirilemeyecek kadar a§tr
bir vazifedir. lslam'rn aile hayatnrn ve bunun yü-
kümlülükledni ö§renmek isleyen kadrnlar da, bunu
tiam olarak ancak Peygambe/imizin hantmlanndan
ö§renme imkänrnr bulabilirlerdi.

Peygambe/imizin Mz evlilikledyle de pek önemli
sosyal sonuglar elde edilmigtir.

Peygambeiimizin Kurelpten olan hanrmlan gunlar-

dr: Hz. Hadice, Aige, Sevde, Hafsa, Ummü Seleme
Hind, Ümmü Habibe Remle (R.).

Di§erleri de gunlardr: Zeyneb bint Huzeyme, Zey-
neb bint Cahg, Meymune, Cüveyriyrye, Saffye (R.).

Peygambeiimiz, ilk egi Hz. Hadice, hayatta iken
bagka evlilik yapmadr.

Zeyneb bint Huzeyme de, Peygambe/imizin haya-
trnda veliat etti.

Anrlan hanrmlardan Cäveyrtyye ve Safiyye, savag
esirleri olup Peygambe/imiz tiarafrndan sattn altntp
aät edildikten sonra kendi hür iradeleriyle Pey-
gambeiimizle evlenmiglerdir.

Bazr kadrnlar da, kendileri Peygambeiimizle ev-
lenmeyi teklif etmiglerce de, Peygambeiimiz kabul
eünemigir. Bazr kadrnlar da nil«ählanmrglarsa da,
ölüm veya bagka sebeplerle evlilik hali gergekleg-
memigir.

Ayrrca Peygamber'imizin bir hanlmr da, nildhtan
sonra kendi iste§iyle Peygambeiimizden bogan-
mr$rr.

Peygambe/imiz, bir egini de kendisi bogamqtr.

Ayrrca kölelik ve cariyelik hakknda nihäi hükümler
inmeden önce Peygambe/imizin, Märiye adtnda
Mrsu hükümdan taraftndan kendisine hediye edilen
bir cariyesi de vardr.

Ayette, nikählanan kadrntn heläl olmastntn "mehir-
lerini verme' §artrna baülanmast, Peygambedimiz
igin, faziletli ve evlä olantn tercih edilmesi anlamln-
dadrr. Yoksa di§er Müslüman'lar igin böyle bir gart

mevcut olamyrp nil«ähtan sonra cinsel iligkinin ger-
geklegmesiyle, emsäl mehir lazm gelir.

Yine, äyette, Peygambeiimizin, amcaktzlanntn,
halakrzlanntn, daykzlanntn ve teyzektzlanntn,
nil«ählannrn heläl olmastntn, Medine'ye h'rcret etmig
olmalan gartrna ba§lanmast konusu, goyle de izah
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edilmigtir:

Peygambe/imiz, amcasr Ebu Talib'in krzr Ümmü
Häni' ile evlenmek istem[?; ancak Ümmü Häni',
Medine'ye hicret eüneyip Mekke'de kaldt§r igin,
äyet, bu evlili§e cevaz vermemigir.

Baz görüglere göre ise, bu äyette bildirilen hükürn-
ler, Peygambef imize mahsus hükümlerdir.

Mü'minlerin kadrnlannrn nil«ähr hakknda laz K-
hnanlar (gartlar), dört kadrndan fazla olmamas,
birden fazla evlilikte mutlaka megrü ve gegerli bir
sebep bulunmasr, nil«ähtia velinin, gahitlerin haztr
bulunmasr ve tercihe gayän olan gönige göre, me-
hir yükümlülü§ünün kabul edilmesi.

Peygambeiimizin, Zeyneb, Rukr1rye, Ümmü KüF

süm, Fatrma adlanndaki kzlan ile lGstm, Abdullah

fia1ryib, Tahir) adlanndakigocuklan, ilk egi Hz. Ha-
dice validemizdendir. lbrahim ise, Märiye adtndaki
cariyeden idi. Peygambedimizin tig o§lu da, kügük
yagta ölmüglerdir. Kzlan ise, Müslüman olarak
Medine'ye hicret ettilerve Hz. Fatrma'nln dtgtndakF
ler, Peygambe/imizden önce vefat etmiglerdir.
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51. Ey Muhammed! Onlardan (kendini
mehirsiz olarak sana ba§rglayan mü'mine
kadrnlardan) diledi§ini almazsrn; diledi§ini
de alabilirsin (nikählarsrn). Almadrklann-
dan da sonra diledi§ini almanda senin igin
bir saknca yoktur. (Yahut eglerinden di-
ledi§inin yatma nöbetini kaldrnr, diledi§ini
yanrna alabilirsin. Yatma nöbetini kaldtr-
drklanndna da azu etti§ini tekrar yanrna
alabilirsin. Yahut eglerinden diledi§ini bo-
gar, diledi§ini yanrnda tutabilirsin. Bosa-
drklanndan da sonra azu etti§ini alman-
da senin igin bir sakrnca yoktur.) igte bu,
(Allah'rn sana bu muhayyerli§i vermesi),
onlann gözlerinin aydtn olmasrna (mutlu
olmalanna), üzülmemelerine ve kendileri-
ne verdi§ine hepsinin razr olmasrna daha
uygundur. (Yani bu muhayyerlikle beraber
yatmada onlar arasrnda egitli§i gözetti§in-
de, bunun, senin onlara bir iltifatrn oldu§u-
nu anlarlar ve bundan muflu olurlar; esit-
li§i gozetmedi§inde de, bunun, Allah'rn
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emri oldu§unu dügünerek üzülmezler.)
AIlah, kalplerinizde olanr da bilir. Zaten
Allah, ezelden Ali'm'dir (her geyi bilendir),
Hallm'dir (hak edilen azabrvermekte ace-
le etmeyendir).

52. Bundan sonra (muhayyer brrkarp da,
seni tercih eden dokuz eginden sonra
äyet:28.1, yahut äyet 50.'de nitelikleri an-
latrlan kadrnlardan sonra, yahut bu gün-
den sonra) bagka kadrnlarla evlenmen,
onlann yerine bagka kadrnlar alman, on-
lann güzellikleri hoguna gitse de, sana
heläl olmaz. Ancak elinin altrnda bulunan
cariyeler müstesna. Zalen Allah, ezelden
beri her geyi hakkryla gözetleyendir.

53. Ey iman etmig olanlar! Siz yeme§e
ga§rnlmadan Peygambe/in evlerine gi-
rip yeme§in pigme zamanrnr bekleme-
yin; ancak yeme§e ga§rnldr§rnrz zaman
hemen girin; siz yeme§i yedikten sonra
da hemen da§rhn ve sohbet igin bekle-
meyin; günkü bu beklemeniz gergekten
Peygambedi üzüyordu; ancak o, sizden
(size söylemekten) utanryordu; Allah ise,
hakkr söylemekten gekinmez. Bir de, siz,
peygambe/in hanrmlarrndan gerekli bir
geyi isteyecek oldu§unuz zaman, onlar-
dan, perde arkasrndan isteyin. igte bu,
sizin kalpleriniz igin de, onlann kalpleri
igin de daha nezih bir davranrgtrr. Sizin
Allah'rn Elgisi'ni üzmeniz de, kendisinden
sonm ebediyen onun hanrmhnnr nil«äh

etmeniz de hig do§ru Olmaz. Qünkü bu,
Allah katnda gergekten pek büytik bir gü-
nahtr.

54. Siz bir geyi agr§a vuracak olsanz da,
gizliyecek olsanz da, bilin ki, Allah, ger-
gekten her geyi hakkryla bilmektedir.

(52) 28. äyette bildidld§i vechile, PeygambeiimF
zin, kendisinden aynlmak ile kalmak arasrnda
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muhayyer brrakrp da, kendisiyle kalmak bahtiyar-
lr§rnr tercih eden ve bu äyeüe de, üzerlerine yeni
hanrm almasr yasaklanan dokuz hanrm gunlardrr:

Hz.Aige bint Ebu Bekir, Hafsa bint Omer, Ummü
Habibe Remle bint Ebu Süfyan, Sevde bint Zem'a,
Ümmü Seleme Hind Unt Ebu Üme1rye, Safiyrye bint
Huyey eF Hayberiyrye, Meymune bint Haris el- Hi-
lali1rye, Zeyneb bint Cahg, Cäveyiyye bint Haris el-
Mustalakryye.

Peygambe/imizin ilk egi Hz. Hadice ile "Fakirlerin
Anasf lakabryla ünlü olan Zeyneb bint Huzeyme
ise, daha önce vefat etmiglerdi.
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55. Peygamber'in hanrmlanna, kendi ba-
balarrna (gergek babalanna ve babalan
sayrlan amcalanna ve daylaflna), o§ulla-
nna, kardeglerine, kardeglerinin o§ullarr-
na, krzkardeglerinin o§ullanna, onlann (ve

di§er Müslüman'lann) kanlanna ve elleri-
nin altrnda bulunan cariyelerine perdesiz
olarak görünmelerinden dolayl higbir gü-
nah yoktur. Ey Peygambe/in hanlmlar!
Allah'tian (buyruklanna aykrn davranmak-
tan) sakrnrn. Qünkü Allah, ezelden beri
her geye gahittir.

56. $üphesiz Allah (rahmet ederek) ve
melekleri, (ganrnr yücelterek, ba§tglan-
ma dileyerek), bu Peygambe/e salavät
getirirler (onu tebrik ederler). Ey iman
etmig olanlar! Siz de ona salavät getirin
(dua edin) ve bütün kalbinizle selam verin
(emirlerine teslimiyet gösterin).

57. §üphesiz o kimseler ki, (Allah'a o§ul
isnat ederek, küfür ve gilnah igleyerek,
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Elgisi'ni yalancr sayarak) Allah'a ve (hak
davasrnr engellemeye gahsarak, ona kar-

§r savasarak) Elgisi'ne eä ederler, Allah
onlara bu dünyada da, öbür dünyada da
länet etmig ve onlar igin perigan (rezil- rüs-
va) edicibir azap hazrrlamrgtrr.

58. Yine, o kimseler ki, erkek mü'minlere
ve kadrn mü'minelere, yapmadlklan bir
geyden dolayr eziyet (iftira) ederler, igte
onlar, gergekten bir bühtan ve apagrk bü-
yük bir günah yüklenmiglerdir.

59. Ey Peygamber! Kendi hanrmlarrna,
krzlanna ve mü'minlerin kadrnlarrna söy-
le de, (ihtiyaglan igin drgan grktrklarrnda)
cilbäblannr (feracelerini, yeldirmelerini)
üstlerine alsrnlar. igte böylesi, (onlann hür
kadrnlar olarak) tanrnmalan, dolayrsryla
rahatsrz edilmemeleri igin daha elverig-
lidir. Zaten Allah, ezelden beri Öafü/dur
(gok ba§qlayrcrdrr), Rahim'dir (gok esir-
geyicidiQ.

60. Ant olsun ki, münafrklar (dinde ikiyüz-
lüler), kalplerinde hastahk (ahlaksrzhk)
bulunanlar ve bu kentte (Müslüman'lar
aleyhine) kötü yalan haberler yayanlar,
bu hareketlerinden vevgegmeyecek olur-
larsa, kesenkes seni onlara kargr (savag
agrp Medine'den sürmek igin) harekete
gegirece§iz; sonra bu kentte ancak az bir
zaman sana komguluk yapabilecekler.

61. Onlar, länetlenmg olarak nerede bulu-
nacak olurlarsa, yakalanacaklar ve öldü-
rüldükge öldürülecekler.

62. Önce gellp gegenler igin de (peygam-
berlere kargr münafrkhk yaprp davalannl
engellemek igin, onlann alyhinde yalan
kötü haberler yaymak gibi faaliyetlerde
bulunanlar hakknda) Allah'rn kanunu bu
idi. Zaten Allah'rn kanununda asla bir de-
§igiklik bulamayacaksrn.
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(59) Cilbäb, hrmaidan (baSortüsünden) daha ge-
nig ve ridä'dan daha kügük olup kadrnlann bagna
sanp devamrnr da gö§üslerinin üstüne sakfitklarr
giysidir.

Riväyet olunuyor ki, Medine'de bazr ahlaksz
adamlar, karanlrk basüküan sonra yollann kenann-
da oturup kadrnlann yolunu bekliyorlardr ve ihtiyag-
lannr görmek igin evlerinden gkan köle kadrnlara
musallat oluyorlardr; ancak cilbäbl kadrn gördükle-
rinde onun hür kadrn oldu§unu anlayrp kendisine
musallat olmuyodardr; onu hig rahatsz etmiyorlardr
ve iffetinden güphe etmiyorlardr.
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63. insanlar, sana kryameti (ne zaman
kopaca§rnr) sorarlar. De ki:'Onun bilgisi
yanhz Allah kattndadtr. Onun vaktini sana
bildiren nedir (ne bilirsin), belki de ktyamet
pek yakndrr."

O4. §üphe yok ki, Allah, küfre saplanmtg
olanlara länet etmig (onlarl rahmetinden
uzaklagtrrmrg) ve onlara alevli bir ateg ha-
zrrlamrgtrr.

65. Onlar sonsuza dek hep orada kala-
caklardrr; higbir koruyucu ve higbir yar-
drmcr bulamayacaklardtr.

66. O gün yüzled ategte o yana, bu yana
gevrilirken diyecekler ki: " Eyvahlar ol-
sun bize! Kegke Allah'a itaat etseydik; o
Elgi'ye de itaat etseydik!'

67. Yine diyecekler ki: "Ey Rabb'imiz! Ger-
gekten biz, efendilerimize ve ululanmtza uy-

duk da, onlar bizido§ru yoldan saptrdtlar."

68. "Ey Rabb'imiz! Onlara bu azaptan iki
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kat ver ve onlan pek büyük bir länete u§rat!"

69. Ey ffevhid imant ile) iman etmig olan-
lar! Sakrn, siz, Musa'ya eziyet edenler
(Kaarun'un hazrrladt§t komplo ile ona zina
iftirasrnr atianlarve Härun ile beraberTü/a
gittihen sonra Härun'un ölmesi üzerine
onu kardegini öldürmekle suglayanlar, be-
deninde alaca hastalt§r, husyesinde fttk
var, diyenlefl gibj olmayn. Sonunda Al-
lah, onu onlann (lsrailO§ullan'ntn) dedik-
lerinden temize gtkarmtgtt. Zaten Musa,
Allah katrnda pek gerefli idi.

70. Ey fl'evhid imanr ile) iman etmig olanlar!
Allah'tian (buyruklanna aykln davranmak-
tan) sakrnrn ve sözün do§rusunu söyleyin.

71. O takdirde Altah, sizi saalih (islam'a
uygun) amellere muvaffak klar (amelle-
rinizi kabul eyler; mül«äfatlnl verir) ve gü-
nahlannrzr ba§tglar. Ve her kim, Allah'a ve
Elgisi'ne itaat edecek olursa, igte o, ger-
gekten pek büyük bir saadete ermig olur.

72. Do§rusu, Bitz, bu emaneti (din odev-
lerini farazi olarak) gu göklere, bu yere
ve da§lara teklif ettik; ancak onlar bunu
yüklenmekten gekindiler (Biz, onlara aktl
ve guür verip de, bu mükellefiyetleri on-
lara teklif etseydik ve onlann da muhay-
yerlik hakkr olsaydt, onca cesametlerine
ve dayanrhklanna ra§men, yine de kabul
etmezlerdi); ürktüler;insan ise, (btitün ek-
sikliklerine ra§men) bunu yüklendi. (Yahut
onlarrn emaneti yüklenmekten gekinmele-
ri, buna iml«änlanntn olmamast, insantntn
yüklenmesi de, buna imkänlanntn olmast
demektir.) Qünkü insan gergekten gok za-
lim, gok cähil davranmtgttr.

73. Allah, erkek münaftklar ile kadtn
münafrkalart ve erkek mügrikler ile ka-
drn mügrikeleri azaba u§ratmak, erkek
mü'minler ile kadrn mü'minelerin de töv-
belerini kabul etmek igin (bu emaneti in-
sana yüklemigtir). Zaten Allah, ezelden
beri hep Gafü/dur (gok ba§qlaytctdtr),
Rahim'dir (gok esirgeyicidir).

aHäesünesi
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SEBE'SoneSi: g4

Sebe' süresi, Mekke'de 58. Srlre olarak näzil oF
mustur; 54 äyettir. Süre,'bu ismini, 15. äyetinde
Yemen'de bir bölge veya bir kabile adr olarak ge-
gen Sebe'den almtgtr.

eisrvrilLAxinnen mAninnlxim

1. Her hamd, Allah'a mahsustur. O Allah
ki, gu göklerde ve bu yerde bulunanlann
hepsi ancak Kendisinindir. Öbrir dünyada
da her hamd, Ona mahsustur. Hakim (her
iginde üstün hikmet bulunan), Habir (her
geyden hakkryla haberdar olan) da ancak
Odur.

2. Allah, bu yerin igine girenide, ondan gr-
kanr da, gu gökten ineni de, ona yükseleni
de bilir. Rahi'm (gok esirgeyici), Öafür (gok
ba§rglayrcr) da yegäne Odur.

3. Ve o küfre saplanmrg olanlar: "Bize o
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kryamet gelmeyecelC' dediler. Onlara de
ki. "Haylr! Bütün gaybr bilen Rabb'ime ant
olsun ki, kryamet kesenkes size gelecek-
tir. $u göklerde ve bu yerde zerre mil<tan
bir gey bile Allah'tan gizli kalmaz. Bundan
daha kügük ve daha büyü§ü de kesinlikle
apagk (her geyi agrklayan) bir Kitaptadrr
(Levh-r Mahf iz'dadr r).

4. Qünkü Allah, (Ievhid imanr ile) iman
edip saalih (islam'a uygun) iglerde yapan-
lara mükäfat verecektir. Büyük ba§lglama
ve bolbir rrzk, igte onlar igindir.

5. O kimseler ki, Bizi güya äciz brraklrcasr-
na äyetlerimiz hakkrnda u§raglr dururlar,
igte onlar igin de azabrn kötüsünden pek
acrkh bir azap vardlr.

6. Kendilerine do§ru bilgi verilmig olan-
lar (Sahabfler ile onlarla sohbet edenler,
Kitap Ehli'nden Müslüman olanlar) ise,
Rabb'inden sana indirilenin (Ku/an'rn)
hakkn ta kendisioldu§unu ve Aziz (mut-
lak galip) ve Hamid (gok övülücü) olan
Allah' rn yoluna hidäyet etti§ini gönirler.

7. O küfre saplanmrg olanlar (bedeni kr-
yameti inl«är edenler) birbrilerine dediler
ki: "Qürüp darmada§rn oldu§unuz zaman
(ondan sonra) sizin kesenkes yeniden di-
riltilece§inizi haber veren bir adamr göste-
relim misize?"
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8. Acaba bu kimse (Muhammed) Allah'a
kargr yalan mr uydurmugtur;yoksa kendi-
sinde bir delilik mi vafl Hayil Obür dün-
yanrn hayatrna inanmayanlar, (orada)
azaptadrrlar ve uzak bir sapknhk iginde-
dirler.

9. Onlar, önlerindeki bu yerive arkalann-
daki (üstlerindeki) 9u gö§ü görmediler mi?
E§er Biz dileyecek olsak, onlan yerin di-
bine gegiririz, ya da gu gökten üzerlerine
pargalar dügüruniz. Hig kugkusuz bunda,
hakka yönelen her kul igin agrk bir ibret
vardrr.

10. Ant olsun ki, Biz, Davud'a katmrzdan
bir üstünlük (peygamberlik, Kitiap, hüküm-
darhk, güzel ses) vermigtik. "Ey da§lar ve
kuglar! Onunla beraber tesbih edin (yahut
hatialanndan dolayr feryadrnda ona eglik
edin)!" demigtik. Bir de, Biz, ona demiri yu-
mugatmrgtrk (demiri yumugatma sanattnt
ööretmigtik).

Cüz:22

11. 'Genig, etekleri uzun zrrhlar imal et;
halkalannrda ölgülü yap. Ey Davud hane-
danr! iyi igler yaprn. Qünkü güphesiz Ben,
yaptklannrzr görmekteyim" diye vahyet-
migtik.

12. Biz, Süleyman'rn emrine de, sabah-
tan ö§leye kadar gidigi bir ayhk mesafe,
o§leden a§ama kadar gidigi de yine bir
aylk mesafe olan nizgärr vermigtik (bu
nizgärdan gegitli gekillerde faydalanmayr
ilhäm etmigtik) ve onun igin bakn kayna-

§rndan gesme gibi akrtmrgtrk (bakrr ma-
deninden erimig bakr elde etme sanatrnr
ilhäm etmigtik). Rabb'inin izniyle cinlerden
(savas esirlerinden cin ve geytan diye
vasrflandrnlan sanatkärlardan) de elinin
altrnda gahganlar vardr. iglerinden buyru-

§umuzun drgrna grkacak olanlan da alevli
ateg azabrndan tattrn rrz.

13. Onlar, Süleyman'a gatolardan, (putp-
restlik olmadr§r igin sakrncasr olmayan)
heykellerden (ibadet halindeki meleklerin
ve peygamberlerin heykellerinden), havuz
gibi büyük le§enlerden ve sabit l<azanlar-
dan ne dilerse yaparlardr. Biz demigtik ki:
"Ey Davud'giller! Allah'a layrkryla gükret-
meye gahgrn. Talen kullanm arasrnda la-
ykryla gükredenler de pek azdr;'

14. Sonunda Biz, Süleyman'nrn ölümüne
hükmedince, onun öldü§ünü onlara an-
cak (dayandr§r) asäsrnr yiyen a§ag kurdu
gösterdi. Nihäyet yere ykr[nca, anlagrldr
ki, o cinler (bätrl iddialann aksine,) gaybt

bilselerdi, o zamana de§in o perigan edici
azapla kalmazlardr.
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15. Ant olasun ki, Sebe' halk igin otur-
duklan yerlerde (Allah'rn kudretine) bü-
yük bir delil vardr: Biri sa§da (kentlerinin,
vädilerinin sa§rnda), di§eri solda iki grup
bahgeleri (biri evinin sa§rnda, di§eri so-
lunda olmak üzere her gahsrn iki bahgesi)
vardr. Haydin, Rabb'inizin rrzkndan yeyin
ve Ona gükredin; pek güzel bir kent; Öafür
(gok ba§qlayrcr) bir Rabb!

16. Ancak onlar gükürden yüz gevirdiler.
Biz de onlann üzerine Arim (baraj, giddetli
ya§mur) selini göndermigtik ve onlann o
iki bahgesini buruk yemigli, acr rlglnh ve
iginde biraz da köknar a§acr bulunan iki
(viran) bahgeye gevirmigtik.

17. igte Biz, onlann nankörlükleri (pey-
gambederi yalanlamalan, nimetlerine
nankörlük etmeleri) sebebiyle kendilerini
böyle cezalandrrdrk. hlen Biz, agrn nan-
körlerden (inkärcrlardan) bagkasrnr (böy-
le) cezalandrrrr mryz hig!
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18. Biz, onlarla bereketli krldr§rmrz (Ku-
düs bolgesindeki) kasabalar arasrnda da
bibirine yakn (yol kenannda) nice kasa-
balar meydana getirdik ve onlar arasrnda
yürümeyi (birinde ö§le uykusuna yatmak,
di§erinde de akgamlamak üzere) konak-
lara ayrrdrk. Haydin, oralarda geceleri de,
gündüzleride güven iginde gidip gelin!

19. Ancak onlar: "Ey Rabb'imiz! Aralann-
da yolculuk yaptr§rmrz kentlerin arasrnl
uzaklagür!" dediler (ve göl yoksullanna
karyr gahm satmak igin gollerden yolculuk
yapmaya bagladrlar. yahut mevcut refah-
lanna gükretmeyerek, gikäyet anlamrnda:
'Yolculuklarrmrz pek uzun sürmektedi/'
dediler) ve kendilerine yazrk ettiler. So-
nunda Biz de, onlan ibret krssalanna konu
yaptk ve kendilerini darmada§rn ettik. Hig
kugkusuz bunda, gok sabreden, gok gük-
reden hekes igin büyük ibretler vardrr.

20. Ant olsun ki, iblis, onlar (Ademo§utlarr,
Sebe'liler) hakkrndaki tahminini do§ru gr-

kardr (gergeklegtirdi). Böylece iman etmig
birfrrka drgrnda di§erleri iblis'e uydular.

21. Oysaki iblis'in onlar üzerinde zorla-
ytcr bir gücü ( gerekgesi) yoktu; ancak
bu, (beden[) ährrete inananlar ile ondan
güphe iginde bulunanlan (fiilleriyle) bilip
meydana grkarmamrz igindi. Zaten senin
Rabb'in her geyi gözetip koruyandrr.

22.Ey Muhammed! De ki:'Allah'tan baSka
da tann sandr§rnrz varhklan ga§rnn! On-
lar, ne gu göklerde, ne de bu yerde zerre
mil<tanna bile mälik olamazlar; her ikisinde
de onlann higbir ortakh§r yoktur, Allah'rn
da onlardan higbir yardrmcrsr yoktur."

(16) Riväyete göre, Yemen'de bulunan Sebe'
(Me'rib) ülkesi, bu felaketten önce havasr pek güzel
ve üninleri pek bol olan bir ülke idi. Kralige Belkrs
da, iki da§ arasrnda kayalar ve ziftle muhkem bir

seae'süResi
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baraj inga eüniSti. i$e Arim, bu baraj, yahut barajrn
yaprldr§r vädi, yahut bu barajr delen köstebek fare-
ler demektir. Bu barajrn patlamasryla sular alttnda
kalan bölge tamamen harap oldu ve sakinleri gö-
getmek zorunda kaldrlar. Buralardan gögedenler,
Hicaz, Umman ve §am bölgelerine yedegiler. Bu
olay, Hz. lsa ile Peygambe/imiz arastnda fetret
devrinde olmugur. Bunlardan Huzaa'lar, Mekke'nin
etrafrna yerlegiler; Evs ve Hazrw, kardegler de
Medine'ye (Yesrib'e) yerlegtiler. Bunlar, Medine'nin
ilk sakinleridir. Sonra Yahudi'lerden tGynuka O§ul-
lan, Kurayza O§ullarr ve Nazir O§ullan da gelip on-
larrn yanrna yerlegiler ve Evs'liler ile Hazrec'lilerin
müttefikled oldular.
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23. Allah katnda higbir gefaat fayda ver-
mez; ancak kendisine izin verece§i kim-
se müstesna. (bak Bakara:48) Nihäyet
onlann (meleklerin) kalplerinden korku
(kryamet dehSeti) giderilince, birbirlerine:
"Rabb'iniz, (gefaat hakknda) ne buyur-
du?" diyecekler; onlar da: "Hak olant bu-
yurdu" diyecekler. Zaten Allah, yegäne
Aliy/dir (yüceler yücesidir), Kebi/dir (ulu-

lar ulusudur).

24. Ey Muhammed! De ki: §u göklerden
ve bu yerden size nzkveren kimdif De ki:

Allah!.. Ve hig kugkusuz do§ru yol üzerin-
de, ya da apagrk bir sapklnllk iginde olan
yabiziz, ya da sizsiniz.

25. De ki: Ne siz bizim igledi§imiz sugtan
sorumlu tutulacakslnz, ne de biz sizin ig-

lediklerinizden sorumlu tutulaca§rz.

26. De ki: Rabb'imiz, (kryamet günü) he-
pimizi bir araya toplayacak; sonra da ara-
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mzda hak ile hükmedecektir. Zaten O,
yegäne Fettäh'trr (pek ädilce hükmeden-
dir; hayr ve iyilik kaprlannr pek agandrr),
Alim'dir (her geyi hakkryla bilendir).

27. De ki: Allah'a kogtu§unuz ortakla-
n bana göstersenize! Hayrr! Aksine, O,
yegäne Aziz'dir (Mutlak galiptir), Hakim'dir
(her iginde hikmet sahibidir).

28.7alen Biz seni bütün insanlara ancak
bir müjdecive bir uyarrcr olarak gönderdik;
ancak bu insanlann (Mekke käfiderinin)
birgo§u bilmezler.

29. Yine, o küfürde direnenler diyorlar ki:
E§er siz do§ru kimseler iseniz, bu vaa-
tetti§iniz (bizi tehdit etti§iniz azap) ne za-
mandrr?

30. De ki: Size söz verilen öyle bir gündür
ki, ondan ne bir saat (an) geri kalabilirsi-
niz; ne de ilerigidebilirsiniz.

31. O küfre saplanmrg olanlar dediler ki:
"Biz ne bu Ku/an'a, ne de ondan önceki
Kitaplara asla inanmayaca§t2." Ey Mu-
hammed! O zalimler, Rabb'lerinin huzu-
runda afikonulmug olarak biöirlerine söz
atiarken, kügümsenenler, büyüklük tasla-
yanlara: "Siz olmasaydntz, biz mutlaka
iman edenlerden olurduK' derlerken, on-
lan bir görsen!..
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32. Büyüklük taslayanlar, kügümsenen-
lere diyecekler ki: "Size hidäyet rehberi
geldikten sonra sizi do§ru yoldan biz mi
alrkoyduk? Haylr!Sug igleyen, siz idiniz."

33. Kügümsenenler de, büyüklük tas-
layanlara diyecekler ki: "Hayrr! Bunun
sebebi, geceli gündüzlü bize kurdu§u-
nuz tuzak idi. Hani siz, Allah'tn ortakslz
oldu§unu inkär etmemizi ve Ona ortak
kogmamrzr bize emrediyordunuz." On-
lar (ikitaraf), azabr görünce de, pigman-
hklarrnr (birbirlerinden) gizleyecekler
(yahut pigmanhk gösterecekler). Biz de,
o käfirlerin boyunlanna kangallar vura-
ca§rz. Onlar, ancak igledikleri günahlar-
dan dolayr cezalandrrrlacaklar.

34. Biz, hangi kente bir uyarrcr (pey-
gamber) göndermigsek, mutlaka onun
grmarrk zenginleri: "Biz, sizin kendisiyle
gönderilmig oldu§unuz geyi kesinlikle
inkär ediyoruz" demiglerdir.

SEBE'SORESi 572
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35. Yine, o käfirler demiglerdi ki: "Bizim
mallarrmrz ve evladrmrz daha goktur
(böyle bir üstün vasrf olsa, size de§il,
bize verilmesi gerekir); zaten biz azaba
u§ratrlacak de§iliz (böyle bir azap zaten
yoktur. Yahut dünyada bize bu nimetle-
ri veren Rabb'imiz, öbür dünyada bize
azap etmez)."

36. Ey Muhammed! De ki: "§üphesiz ki,
Rabb'im, diledi§inin rrzkrnr bol, bolverir;
diledi§inin rrzkrnr krsrth verir. Ancak in-
sanlarrn birgo§u bilmezler."

37. Sizi Bizim katrm za iyi yaklagtrracak
olan, mallannrz da deöildir; gocuklarr-
nrz da de§ildir. Ancak iman edip saalih
(lslam'a uygun) igler de yapanlar ba9-
ka; iste onlara, yaptrklan iyiliklerin kat,
kat fazlasrnrn kargrh§r vardrr ve bunlar
(Cennette) yüksek makamlarda güven
iginde olacaklardrr.

38. Akrllannca Bizi äciz brrakrrcasrna
äyetlerimiz hakkrnda (onlan etkisiz ktl-
mak igin) gahganlara gelince, igte onlar
azaba ihzar edileceklerdi r.

39. Ey Muhammed! De ki: Kugkusuz
Rabb'im, kullanndan diledi§inin nzkrnr
genig verir; dilediöinin nzkrnr da ktsdt
verir. Hem de, siz Allah yolunda bir gey
harcayacak olursanrz, igte Allah, onun
yerine bagkasrnr (er-geg) verir. Zaten
Allah, nzk verenlerin en hayrrhsrdrr.
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tO. Ogün (ktyametgünü) deAllah, onlann
(büyüklük taslayan mügrikler ile kügümse-
nen mügriklerin) hepsini toplayacak; son-
ra meleklere: "Bunlar, size mi tapryorlar-
dr?" diyecek.

41. Melekler diyecekler ki: "Hägä! Seni
tenzih ededz ey Rabb'imizl Bizim Velimiz
(dostumuz, koruyucumuz) onlar de§il,
Sensin. Hayrr! Onlar, cinlere (geytanlara
uyup bize) tapryorlardr;go§u (hepsi) onla-
ra (onlann dediklerine) inanryorlardt."

42. igte bugün birbirinize ne fayda, ne de
zatatvetemezsiniz. O zulme (kti'fre) sap
lanm6 olanlara da diyeceöiz ki: Yalanla-
makta oldu§unuz ateg azabrnt tiadln ba-
kahm!

tl3. Onlara äyeüerimiz aglk, aglk okundu-

§u zaman, onlar demiglerdi ki: "Bu (Mu-
hammed), sizi atialanntzn tapttklan tan-
nlardan alrkoymak isteyen bir adamdan
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bagkasr de§ildir." Yine demiglerdi ki: "Bu
Kufan, uydurulmug bir yalandan bagka
bir gey de§ildir." Yine o küfre saplanmrg
olanlar, hak (peygamberlik, islam, Kudan)
kendilerine geldi§inde: "Bu, apagrk bir bü-
yüden bagka bir gey de§ildi/'demiglerdi.

tl4. Oysaki Biz, daha önce onlara okuya-
caklan (ve girk inancrnrn do§ru oldu§unu
bildiren) Kitaplar da vermemigtik ve sen-
den önce onlara (kendilerinigirk inanona
ga§rran) bir uyancr (peygamber) da gön-
dermemigtik. (O halde bu girk inanctnr ne-
reden uyduruyorlar?)

tlS. Daha önce gelip gegen bazl kavimler
de, peygamberlerini yalancl yerine koy-
muglardr. Bunlar ise, onlara verdi§imiz
geylerin (gü9, servet vs.nin) onde birine
bile erigmig de§illeridir. (Yahut bunlann
ulagtrklan hidäyet delillerinin onda birine
onlar, ula.gmamrglardr.) igte onlar Elgiteri-
mizi yalancr saymrglardl. Ama Benim de
onlan inl«är etmem (cezalandlrmam) nasrl
olmugtu!

46. Ey Muhammedl Onlara de ki: Ben
size bir tek geyi o§ütlüyorum: Allah igin
birer, iklger kargrma dikilin; sonra da iyice
dügünün ki, sizin bu arkadagrnrzda higbir
delilikyoktur. O, yalnrz, (önünüzdeki) getin
bir azaptan önce size gelen bir uyancldlr.

47. De ki: Ben sizden ne kargrhk istemig-
sem (sizce beklemigsem), igte o, sizin
olsun. (Ben sizden higbir kargrhk beklemi-
yorum.) Benim kargrh§lml vermek, yalntz
Allah'rn igidir. Zaten O, her geye gahittir
(benim do§rulu§umu, ihläsrmr bilendir).

tt8. De ki: §üphesiz benim Rabb'im, hakkr
ortaya atar (peygamberlere indirir. Hakkr
bäthn üsütüne atiar da, onu perigen eder.
Hakkr dünyanrn her tiaraflna atar.) O, bü-
tün gayblan (görünmeyenleri) hakkryla
bilendir.
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49. Ey Muhammed! De ki: O hak (islam)
geldi; bätrl ise, ne bir vartk ortaya koyabi-
lir; ne de eskivarl§rnr gerigetirebilir. (Ya-
hut lblis, put, ne bir gey, yoktan var edebi-
lir; ne de öldükten sonra geri getirebilir. Ne
kendi taraftarlanna bir haylr var edebilir;
ne de eskibir hayn getirebilir.)

50. De ki: E§er ben sapacak olursam,
artrk kendi aleyhime sapmls olurum; yok
e§er do§ru yolu bulacak olursam, igte bu
da Rabb'imin bana vahyetmekte oldu§u
Ku/an sayesindedir. Qünkü O, gergekten
her geyi hakkryla igitendir ve (herkese)
pek yakrndrr.

51. Bir de, o (ölecekleri, yeniden dirilecek-
Ieri) zaman onlann nastl dehgete kaprla-
caklannr bir görsen!.. Arilk (onlar igin) kur-
tulug yoktur. Ve onlar yakln bir yerden a[-
nrp götünileceklerdir (topra§rn üstünden
altrna, ahndan üstüne, mahger yerinden
Cehenneme götü nileceklerdir).

52. Ve onlar: "Ona (Muhammed'e, Ku/an'a)
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inandrK'diyecekler; ancak uzak bir yerden
(öbür dünyadan) kolay yoldan imana l<a-

vugmak onlar igin nasrl mümkün olur!

53. Oysaki daha önce (dünyada) onu
(Peygambet'i, azabl inl«är etmiglerdi ve
uzak bir yerden gayb hakknda (Peygam-
ber hakkrnda bilmedikleri konularda, az:ap
hakknda) atrp tutmuglardr.

34. Kendilerinden önceki benzerlerine de
yaprldr§r gibi, kendileriyle özledikleri (ge-
gerli iman, kurtulug) arasrna da bir engel
gekilecektir. Qünkü onlar gergekten boca-
latrcr bir güphe iginde idiler.

rArn sÜnesi: gs

Fätu süresi, Mekke'de 43. Süre olarak näzil olmug-
tur; 45 äyettir. Fäür, yoktan var eden anlamrndadrr.
Süre, ismini, ilk äyetinde gegen bu kelimeden al-
mr$rr.

e isrvt i r-LAr-r i n nex rtaAn i n naniu

1. Her hamd, gu gökleri ve bu yeri yok-
tan var eden, ikiger, üg@r, dörder kanath
(mertebeli) melekleri (Allah ile peygam-
berleri, Allah ile yaratklar arasrnda) elgiler
krlan Allah'a mahsustur (Ona olsun)! O,
mahlüklarrnda (yaratrklarrnda) diledi§ini
arttrnr (diledi§ine üstün vasft verir). Qünkü
Allah, güphesiz her geye Kaadirdir.

2. Allah'rn insanlara agaca§r bir rahmeti
hig kimse tutup engelleyemez; Onun esir-
gedi§i rahmeti de ondan sonra hig kimse
salveremez. hlen O, yegäne Puiz'dir
(mutlak galiptir), Hakim'di r(sr n r rs tz hikmet
sahibidir).

3. Ey insanlar! Allah'rn size olan nimetle-
rini hep hatrlayrn. Allah'tan bagka size gu
gökten ve bu yerden nzk verecek bir ya-
ratrcr daha var mldtr! Ondan bagka higbir
tann yoktur. Öybyse nasrlhaktah döndü-
nilüyorsunuz!
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4. Ey Muhammed! Yine de e§er onlar
seni yalanlayacak olurlarsa, bil ki, sen-
den önce de birgok Elgiler yalanlanmrgür.
Taten bütün igler sonunda yalnrz Allah'a
döndünilür. (Bütün iglerin sonu yalntz
Allah'avanr.)

5. Ey insanlarl §üphesiz Allah'tn vaadi
haktrr. Onun igin bu dünya hayatt sakn,
sizi aldatmasrn; aldatkan (qeytan) da, Al-
lah hakkrnda sizi sakn, aldatmasn.

6. Qünkü gergekten b_u geytan, sizin igin
büyük bir dügmandtr. Oyleyse siz onu bü-
yük bir dügman olarak kabul edin. O, ken-
di frrkasrnr ancak, alevli ateg yaräntndan
olmaya ga§rnr.

7. O kimseler ki, küfürde direndiler, getin
bir azap onlar igindir. (Ievhid imanl ile)
iman edip saalih (lslam'a uygun) igler de
yapanlara gelince, genig bir ba§tglama ve
büyük bir mükäfat onlar igindir

8. Pekiyi, iginin kötülü§ü kendisine süs-

seae'sünesi Cüz:.22
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lü gösterilip de, onu güzel gören kimse
(Allah'rn hidäyetine ermig kimse gibi) mi!
lgte güphe yok ki, Allah, diledi§ini (akh-
nr ve hür iradesini do§ru kullanmadr§r
igin) sapkrnhkta brrakr; diledi§ini de (ak-
hnr ve hür iradesini do§ru kullandr§r igin)
hidäyete erdirir. Öyteys-e ey Muhamm-ed!
Sen onlar igin üzülüp perigan olma. Qün-
kü güphesiz Allah, onlarrn ne yaptrklannr
hakkryla bilmektedir.

9. Ve Allah Odur ki, nizgärlan gönderir de,
bir bulut kaldrnr. Sonra Biz bulutu hayat-
srz bir bolgeye sevkederiz de, ölümünden
(kurumasrndan) sonra topraga onunla ha-
yat veririz. lgte ölülerin yeniden dirilmeleri
de böyledir.

10. Her kim,tzzet (§eref, üstünlük) isteye-
cek olursa, bilsin ki, bütün izzet, (dünya-
da ve ährrette) ancak Allah'rndrr. (izzel,
Allah'rn buyruklanna uymakla elde edilir.)
Güzel sözler fievhid kelimesi, zikir, dua,
Ku/an krraeti) ancak Ona yükselir (Onun
trarafrndan kabul olunur. Yahut melekler
amel defierlerini Onun katrna yükseltirler)
ve saalih (lslam'a uygun) amelleri Allah
katrna (kabul makamlna) ancak Tevhid
(inancr) kaldrnr (tevhid inancr olmayanln
saalih amelleri kabul olmaz). (Peygambe-
re kaqr) kötülüklerin tuzaklannr kuranlara
(ger planlannr yapanlara) gelince, gok ge-
tin bir azap onlar igindir ve onlann tuza§t
(ger planr) mutlaka boga grkacaktrr.

11. Ve Allah, sizi önce (babanrz Adem'i)
topraktan, sonra (onun neslini) nagiz bir
meniden (erlik suyundan) yaratmrgttr; son-
ra sizigiftler (erkek, digi) kllmrgrr. Allah'ln
bilgisi olmadrkga da higbir digi gebe kal-
maz ve higbir digi do§urmaz. Bir ömürlüye
ömür verilmesi de, onun ömninden azal-
trlmasr (normalömürden az khnmasl) da
mutlaka bir Kitapta (Levh-r Mahf0z'da,
ömür sahifesinde) yazrh bulunmaktiadlr.
(Yahut ömürlerin uzun veya klsa olmasr,
Levh-r Mahfüz'da yazllmq olan gartlara
ba§ldrr.) Qünkü bunlar Allah'a göre pek
kolaydrr.
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12. O iki derya (büyük su) bir olmaz. §u-
nun (akar olanrn) suyu tathdlr; susuzlu§u
giderir; igilmesi kolaydrr (igerken bogaz-
dan kolayca geg€r). Bunun (denizin) da
tuzludur; acdrr. (ige mü'min ile l«äfir de,
bu ikisu gibibazr mügterekvasflan varsa
da, fayda bakrmrndan ikisi gok farkhdlr.)
Yine de her ikisinden grkan taze et (balrk)
yerciniz; takrnaca§rnrz (inci, mercan vs.
gibi) süs esy€lsr da grkanrsrnz. Allah'rn
lütfundan nasibinizi atamanz (deniz tica-
reti) igin ve gükredersiniz diye gemilerin
denizde suyu yanp gitti§inide gönirsün.

13. Allah, geceyi gündüze, gündüzü de
geceye ekler; günegi ve Ayl da emri-
ne ba§lr klmlgtlr. Hepsi belirlenmig bir
son igin aklp gider. igte bunlarr yapan
Rabb'iniz Allah'tlr. Mutlak hükümranhk
yalruz Onundur. Odan bagka da yalvar-
drklannlz ise, bir hurma gekirde§inin ka-
bu§una bile mälik de§illerdir.
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14. Siz onlan gaörracak olsanrz, sizin ga-

§rrmanrzr igitmezler. Faraza igitseler bile,
size cevap veremezler. Kryamet günü ise,
sizin onlan Allah'a onak kogtu§unuzu red-
dedeceklerdir. Talen (bu gerge§i), Habir
(her geyden haberdar olan Allah) gibi hig
kimse sana haber veremez.

15. Ey insanlar! Allah'a m-uhtag olan siz-
lersiniz; Allah ise, yegäne Ganiyy'dir (mut-

lak zengindir), Hamid'dir (pek övülendir,
bütün övgülerin gergek sahibidir).

16. E§er Allah dileyecek olursa, sizi orta-
dan kaldrrrr ve yerinize yeni bir halk (millet,

sizin bilmedi§iniz bir älem) getirir.

17. igte bu da, Allah'a göre hig de zor bir
ig de§ildir.

18. Higbir günahh da, bagka birinin güna-
hrnr yüklenmez. Günah yükü a§tr gelen
kimse, günah yükünü tiastmaya birini ga-

§rracak olsa da, ga§rrdr§t akrabast bile
olsa, onun yükünden bir gey yüklenmez.
Ey Muhammed! Sen ancak, azabl görme-
dikleri halde (insanlar görmedikleri halde
ihläsh olarak) Rabb'lerinden korkanlan,
namaa gere§ince klanlan uyarabilircin.
Her kim de, (günahlardan) annacak olur-
sa, ancak kendisi igin annmlg olur. Zaten
son vans yalntz Allah'adlr.
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19;20,21. O (kalp gözü) kör ile bu (kalp
gözü) gören de bir olmaz. O karanltklar
(küfür, bätrl) ile bu bu tgtk (l-evhid imanr,
hak) da bir olmaz. O gölge (Cennet) ile bu
srcak, srcak yel (uap, Cehennem) da bir
olmaz.

22.8u diriler (mü'minler, älimler) ile o ölü-
ler (l«äfirler, cähiller) de bir olmaz. §üp-
hesiz Allah, kime dilerse ona igittirir. Ey
Muhammed! Zaten sen mezardakilere
igittirecek de§ilsin.

23. Sen yalntz bir uyanctstn.

24. $üphesiz Biz, seni müjdeleyicive uya-
ncl olarak hak ile gönderdik. Zaten her
toplum igin mutlaka bir uyancl gelip geg-

mi$ir.

25. Ve e§er onlar seniyalanlayacak olur-
larsa, bil ki, bunlardan öncekiler de pey-
gamberlerini yalanlamrglardlr. Elgileri
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(peygamberleri) onlara büyük mucizeler,
agrk Sahifeler ve aydrnlatrcr Kitap getir-
miglerdi.

26. Sonra Ben o käfirleri yakalamtsttm.
igte Benim onlarr inkär etmem (cezalan-
drrmam) nasrlmrg (, görsünler).

27. Görmedin mi ki, Allah, 9u gökten bir
su indirmig de, Biz onunla renkleri (cinsle-
ri, türleri) baska, baSka ürünlergkarmstz-
drr. Da§lardan da renkleri bagka, beyu,
krmrzr ve kapkara yollarve gizgiler (yahut
beyaz, krmlzr yollar, gizgiler ve kapkara
kayalar) meydana getirmigizdir.

28. insanlardan da, yerde yürüyen hay-
vanlardan da ve sa§mal hayranlardan
da böyle renkleri gegitli olanlar vardrr.
Allah'tan, ancak Onun kullanndan älim
olanlar (hakkryla) korkar.( Alimler, can[ ve
@nsrz varhklan inceleyip özelliklerini an-
ladrklan igin Allah'rn kudretini anlarlar ve
bu kudretten korkarlar.) Qünkü güphesiz
Allah Aziz'dir ( mutlak galiptir), öafü/dur
(gok ba§qlayrcrdrr).

29. §üphesiz o kimseler ki, Allah'rn Kitabr-
nr okurlar, (onu yagayrp) namazl gere§in-
ce klarlar ve kendilerine verdi§imiz rzk-
tan Allah yolunda gizli ve agrk harcarlar,
igte onlar hig tükenmeyecek bir kazang
umabilirler.

30. Qünkü Allah, onlann mükäfatrnr tam
olarak verecek ve onlara lüüundan daha
fazlasrnr {a bahgedecektir. Zia süp-
hesiz O, Gafür'dur (gok ba§qlayrcrdrr),
§ekü/dur (gükre bol nimetle kargrhk ve-
rendir).
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31. Ey Muhammed! Sana vahyetti§imiz
Kitap da, hakkn ta kendisidir; o, kendi-
sinden önceki Kitaplan do§rulamaktadrr.

Qünkü gergekten Allah, kullarr hakkrn-
da Habi/dir (her geyden haberdardlr),
Basir'dir (her geyi görendir. Allah, senin
de bütün hallerini bilip görmekedir. Bu
itibarla e§er senin hallerinde peygamber-
li§e uygun olmayan bir gey olsaydr, sana
peygamberlik vermezdi).

32. Sonra Biz, bu Kitaba kullanmrzdan
segkin krldr§rmrz kimseleri (ümmetini,
ümmetinin älimlerini) väris kllaca§rz. lgte
onlardan kendisine zulmedecek (taksi-
rat gösterecek) olan da var; onlardan or-
tialama gidecek olan da var ve onlardan
Allah'rn izniyle öne gegmek igin yang
edecek olan da var. (Kendi uygulamasl-
na, bagkaslna ö§retmek ve irgatta bulun-
mak hizmetlerini ilave eden de var. Yahut
zulmeden, cähil olandrr; ortalama giden,

rArn sünesi



ö§renendir; öne gegen de, älim olandtr.
Yahut zalim, günahkär olandtr; ortalama
giden de, iyi iglerine kötü igler de kang-
trrandrr; öne gegen de, iyilikleri, a§lr ba-
srp iyilikleri, kötülüklerine kefaret olandlr.
Yahut zalim, käfir olandrr.) igte bu (väris,

segkin krlmak, hayrr yangrnda öne geg-

mek), büyük meziyetin ta kendisidir.

33. Onlar ( mü'min olan her üg stnf, ya-
hut son iki srnrf), Adn Cennetlerine gire-
ceklerdir. Orada altrn bilezikler ve incilerle
süslenecekler; orada giysileri de ipekir.
(Onlar, Cennette, dünyadaki en büyük
hükümdarlarrn gökemli hayatrndan daha
görkemli, debdebeli bir hayat yagayacak-
lar. Ayette zikredilenler, bunu ifade etmek
igin olabilir.)

34. Ve onlar (Cennete girince) diyecekler
ki : "Bizden kaygryr gideren Allah'a hamd
olsun! Qünkü hig kugkusuz Rabb'imiz
Öafüddur (Qok ba§rglaytctdrr), §ekü/dur
(gükre bol nimetle kargrhk verendir)."

35. "O Rabb'imiz ki, Kendi lütfuyla, bizi
ebedi' ikamet yurduna yerlegtirdi. Burada
bize bir yorgunluk da, de§meyecek, bura-
da bize bir usang (bezinti) da dokunma-
ya@ktrr."

36. Käfirler igin ise, Cehennem ategivar-
drr. (Cehennemde) onlann ölümüne hük-
medilmez ki, ölsünler; Cehennem azabt
da onlara hig hafifletilmez. igte Biz, bütün
nankör l«äfirlere böyle ceza veniz.

37. Hem de, onlar, Cehennemde goyle

feryat edecekler: "Ey Rabb'imiz! Bizi bura-
dan grkar; daha önce yaptl§tmtz iglerden
farkh olarak iyi igler yapaca§lz!" (Onlara
denilecek ki:) Size, dügünecek kimsenin
dügünebilece§i kadar ömür vermedik mi?
Size uyancr da gelmigti. Öyeyse azabr tia-

drn, bakahml Artrk zalimler igin higbir yar-
drmcr yoktur.

38. Süphe yok ki, Allah, 9u göklerin ve bu
yerin gaybrnr (görünmeyenlerini) bilmek-
tedir. Qünkü Allah, gergekten kalplerin
iginde ne varsa hepsini hakktyla bilir. (Bu

itibarla di§er gayblan haydi haydi bilir.)
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39. Siziyeryüzünde halifeler (birbirinin ye-
rine gegen nesiller) krlan (yahut yeryüzü-
nün tasamiunu, häkimiyetini size veren)
Odur. Artrk her kim, hakkr inldr edecek
olursa, onun inl«än (küfni) kendi aleyhi-
nedir. Zaten l€firlerin inkän, Rabb'leri
katnda gazaptan basl€ bir gey arttlrmaz
(sa§lamaz) ve käfirlerin küfni, kendilerine
hüsrandan bagka bir gey arttrrmaz (sa§-
lamaz).

40. Ey Muhammed! Onlara de ki: Allah'tan
bagka da yalvarmalG oldu§unuz ortakla-
nnrza baksanlza! Bunlar bu yeryüzünden
(dünyadan) neyi yaratmrglardrr, bana
girstersenize! Yoksa onlann gu göklerde
mi bir ortaklr§r var? Yoksa Biz, onlara bir
Kitap vermigiz de, onlar da o Kitaptan agrk
bir delil üzerinde midirler? Hayrr! O zalim-
ler, birbirlerine aldatmadan bagka bir gey
vaat etmiyorlar.

41. §üphesiz gu gökleri ve bu yeriayakta

tutup (düzenlerini) bozulmaktan koruyan
Allah'trr. Ant obun ki, e§er onlar ylkrlacak
olsa (düzenleri bozulacak olsa), Ondan
bagka (yrkrldrktan sonra) hig kimse onlarr
tutiamaz (koruyamaz). Qünkü Allah ezel-
den beri gergekten Halfm'dir (hak edilen
eßzay. hemen vermeyendir), öafü/dur
(gok ba§rglayrodrr. igte bunun igin kullann
bütün taksiratrna ra§men onlann lehine
bu düzeni korumaktadrr).

tl2. Onlar (peygamberlerini yalanladrklan
igin Yahudi'leri ve Hrristiyan'lan ayrplayan
Kureyg'liler, daha önce) en a§rr yeminle-
riyle Allah'a yemin etmiglerdi ki, e§er ger-
gekten kendilerine bir uyano (peygamber)
gelecek olsa, kesenkes her hangi bir top-
lumdan daha gok do§ru yolu tutiacaklar.
Ancak kendilerine bir uyancr (peygamber)
gelince, bu, onlann haktran uzaklagmala-
nndan bagka bir gey arttrrmamlgtrr (sa§-
Iamamrgür).

43. Qünkü onlar yeryüznde (kendi ülkele.
rinde) büyük!ük taslryorlar ve kötü düzen
kuruyorlardr. Kötü düzen de, ancak sahi-
bini batrrrr. igte onlar ancak eski toplum-
lara uygulanan kanunu (azabrn gergek-
legmesini) bekliyorlar. Artrk sen Allah'rn
kanununda bir de§igtirme asla bulamaya-
caksrn ve sen Allah'ln kanununda birsap-
trrma da asla bulamayacakstn.

tl4. Onlar yeryüzünde dolagrp da, kendi-
lerinden öncekilerin sonlan nice olmugtur,
görmediler mi? Oysakio eskitoplumlar, bu
toplumlardan daha güglü idiler. Zaten gu
göklerde de, bu yerde de Allah'r äciz brra-
kacak higbir gü9 yoktur. Qünkü güphesiz
O, hep Ali'm'di(her geyi bilendir),Kadi/dir
(her geye Kaadirdir).
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ttS. Ve e§er Allah, insanlan, igledikled gü-
nahlar yüzünden (äcilen) cezalandrrsaydr,
yeryüzünde (ilähi'rahmet kesilir; bu yüz-
den) higbir canfi (yahut insan) brrakmaz-
dr. Ancak Allah, belli bir vakte (kryamete)
de§in onlarrn cezalannr erteliyor. Nihäyet
onlann betirlenmig vakitleri gelince!.. (igte
o zaman ezalan verilecek.) Qünkü Allah,
güphesiz ezelden beri kullannr gäyet iyi
görmektedir.

vAsin s0Resi: s6
Yäsin süresi, Mekke'de 41. Süre olarak näzil oF

mustur; 83 äyettir. Süre, ismini bagrndaki kelime-
den alm6tr.

aisuiuLAxinnexuAttinn+tim

1. Yäsi'n (Ey insan. Ey Muhammed)!

2. Pek gok hikmet (do§ru, faydafu bilgiler)

Cüz:.22

igeren bu Ku/an'a yemin olsun ki,

3. Hig güphesiz sen, (Allah tarafrndan)
gönderilmig peygamberlerdensin.

4. Sen, dosdo§ru yol (l-evhid, istikamet)
üzerindesin.

5. Bu Ku/an, Aziz (mutlak galip), Rahän
(gok esirgeyici) olan Allah tarafrndan indi-
rilmigtir.

6. Bu (Ku/an'rn, peygamberin gönderil-
mesi), atalan uyanlmadr§r igin gaflette
kalmrg olan birtoplumu uyarman igindir.

7. Ant olsun ki, (akrllannr ve hür iradele-
rini do§ru kullanmayp küfre saplandrklarr
igin) onlann go§una azap hükmü sabit ol-
mugtur; artrk onlar iman etmezler.

8. Biz, (sanki) onlann boyunlanna demir
kangallar gegirmigiz de, bu kangallar ge-
nelerine kadardayanmrg; bu yüzden kafa-
lan yukan kalkktr (gözleriyukanya bakr-
yor; kaqrlarrndaki hakkr görmüyor; ba.glarr
hakka e§ilmiyor).

9. Yine, Biz, (sanki) onlann önledne bir
set, arkalanna da bir set gekmigiz de, böy-
lece onlan perdelemigiz; bu yüzden onlar
göremiyorlar.

10. Sen onlan uyarsan da, uyarmasan da
birdir; onlar iman etmezler.

11. Sen ancak bu Ku/an'a uyan ve gör-
medi§i (zamanr gelip gözüyle görmediÖi)
halde Rahmän (merhameti slnlrsrz) olan
Allah'tan (azabndan) korkan kimseyi
uyarabilirsin. igte sen, büyük bir ma§fireti
(genig bir ba§rglamayr) ve bol bir mükäfatt
ona müjdele.

12. §üphesiz ölüleri ancak Biz, evet, Biz
diriltiriz; onlann yaptklannr da, geride bt-
raktklan kahcr eserlerini de Biz yaarz.
Talen Biz, her geyi apagrk bir ana Kitapta
(Levh-r Mahfüz'da) saytp dökmügüzdür.
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13. Ey Muhammed! Sen onlara, ömek
olarako kent halknl anlat Hanibirzaman
oraya elgiler (isa'nrn elgileri) gelmiglerdi.

14. Hani Biz, onlara iki elgi göndermigtik
de, onlar bu elgileri yalancr saymrglardr.
Bunun üzerine Biz, ügüncü bir elgi ile on-
larr tal«iye etmigtik. igte o elgiler onlara
dediler ki: "Bizler, gergekten (Allah'ln El-
gisi tarafrndan) size gönderilmig elgileriz."

15. Onlar, elgilere dediler ki: "Sizler (siz
ve efendiniz isa) de ancak bizler gibi birer
insansrntz; Rahmän (rahmeti srnlrcrz olan
Allah) da bir gey indirmig de§ildir; siz an-
cak yalan söylüyorsunuz."

16. Elgiler dediler ki: "Rabb'imiz bilir ki, hig
güphesiz biz, (Allah'rn Eligisi tarafrndan)
size gönderilmig elgileriz."

17."Bize dügen de, yalnrz, (hak dini) size
agrkga bildirmekir."
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18. Onlar (kent halk) dediler ki: "Do§rusu,
biz sizin yüzünüzden u§ursuzlu§a u§ra-
drk. Ant olsun ki, e§er siz bu igten vazgeg-
meyecek olursanrz, hig kugkusuz biz sizi
taglayaca§rz ve hig güpheniz olmasrn ki,
bizden size pek acrkh bir azap dokuna-
caktrr."

19. Elgiler dediler ki: "Sizin u§rsuzlu§unuz
kendinizle beraberdir. Size ö§üt verilse mi
(u§ursuzluk sayarsrnrz; bizi taglamakla,
cezalandrrmakla tehdit edersini)? Hayrr!
Siz tagkrn bir güruhsunuz."

20. Ve o kentin en uzak (kenar) semtin-
den bir adam (Habib el-Neccar) kogarak
gelip demigti ki: "Ey halkm! Bu elgilere
uyunuzl"

21. "Sizden ( yaptrklan hizmet igin) hig
kaqrhk istemeyen, hem de do§ru yolu tut-
mug olan bu insanlara uyun!"

22. "Hem de, nasrl olur da ben, yalnrz,
beni Yaratana tapmayacakmrgrm! Oysaki
hepiniz Ona döndünileceksiniz."

23. "Ben Ondan bagka da kendime tan-
nlar edinir miyim hig! Rahmän (rahmeti
srnrrsrz olan Allah), bana bir zarar dileye-
cek olursa, (iddialannrzrn aksine) onlann
gefaati bana higbir fayda veremeyecek ve
onlar beni kurtiaramayacaklar."

24. "Hig güphesiz ben o takdirde (Al-
lah'tan bagkasrna taparsam), apagrk bir
sapkrnhk iginde olurum."

25. "§üphesiz ben, flanrr olarak) yalntz,
sizi yaratmrg olan Rabb'inize (yahut ey el-
giler! Bakn, ben, Tann olarak yalntz sizin
Rabb'inize) inandrm; igte beni duyun!"

26. (§ehit edilip can verirken) bu adama:
"Haydi, Cennete gir!" denildi. O da dedi ki:
"Kegke benim halkm, bilselerdi:

YAslru sünesi
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27. "Rabb'imin beni ba§tgladt§tnt ve beni,
o ikramda bulundu§u (mutlu ve kutlu) in-
sanlardan krldr§rnt (bilselerdi)!"

(14) Riväyetlere göre, bu kent Antakyq idi. O za-
man putperest olan bu kent halkrna Hz. lsa, Tevhid
dinini anlatmak igin iki Havari'sini gönderd,; bunlar,
Antakyaya vannca, önce Habib el- Neear ile ta-
nqtrlar ve onun, iki yldan bed hasta yatran o§lunun
vücuduna mesaj yaparak onu sa§lt§tna kavug-
turdular. Bunun üzerine Habib eF Neccar, onla-
nn anlatüklan Tevhid dinini kabul etti; bu haberin
kentte yayrlmasr üzerine birgok hastaya daha gifa
da§ttlar. Kentin hükümdan, olup bitenleri haber
alnca, onlan yakalatp zindana atttrdt. Bunun üze-
rine Hz.isa, bag Havarisi Hz. §em'un'u (Petrus'u)
Antakyaya gönderdi. Hz. §em'un, kimli§ini gizle-
yerek hükümdann yaktnlanfla iyi iligkiler kurup on-
lar vastasryla hükümdarla da tagtntp dostluk kur-
duktan sonra zindandaki iki Havari'yi dinlemesini
tavsiye etti ve Havari'ler, hükümdara Tevhid dinini
anlatrnca da, Hz. §em'un, onlann haklt olduklan-
nr soyleyip hükümdan da ikna etti. Bunun üzerine
hükümdar ile baz kimseler iman ettiler; ancak kent
halkr, ona kargr ayaklandt ve Havari'lere ilk deste'
§i veren Habib el- Neccan gehit ettiler. Hükümdar
ile Havari'ler ve iman etmig olanlar, kenti terk ettik-
ten sonra kent, ilähi azaba (depreme) u§ratrlmrg.
Bunun üzerine kent halkrndan kurtulanlann hepsi
iman etmig ve Antakya, Hz.isa'ya iman eden ilk
kent olmugur.

igte bundan dolaydtr ki, Antra§a, Hrristiyan dininin
Dört Patrik Merkezinden biri olmu$ur. Kudüs de,
Hz. isa'nrn dqym yeri oldu§u igin, iskendedye de,
Patrik, Matran, Üskuf, Krssis, §emmäs, Rahib slnf-
lannrn icat edildi§i toplantrlarrn yaptldt§t kent oldu-

§u igin, Roma da, lmparator Kostiantin'in hÜkümet
merkezi oldu§u igin paüik merkezi yaptlmtglardtr.
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28. Ve Biz, ondan sonm onun (Habib
el-Neccafrn) halkl üzerine su gökten bir

ordu indirmedik; zaten (hikmetimize uy-
gun düsmedi§i igin) indirecek de§ildik.

29. Onlann cezast yalntz bir tek kokung
ses oldu; igte o anda sonüverdiler (sesleri

kesiliverdi).

30. Yazrklar olsun o kullara ki, kendileri-
ne hangi Elgi gelmigse, onlar mutlaka onu
alaya almrglardtr.

31. Onlar (Mekke l«äfirleri) görmediler mi

ki, Biz, kendilerinden önce nice nesiller
heläk ettik; onlar bir daha kesinlikle kendi-
lerine dönmeyecekledir.

32. Onlar hepsi de, mutlaka toplantp hu-

zurumuza ihzar edileceklerdir.

33. Bu ölü toprak da onlar igin büyük bir
delildir; Biz ona hayat verdik ve ondan ta-
neler grkardrk. igte onlar bundan yerler.
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4.Biz yeryüzünde nice hurma bahgeleri
ile üzüm ba§lan da meydana getirdik ve
orada birgok prnarlar frgklrttrk.

35. Onlann (taze) meryelerinden ve elle-
riyle (merye suyu, pekmez, kuruüzüm vs.
gibi) bunlardan imal ettiklerinden yesinler
diye. Nigin gükretmiyorlar?

36. Bu yeryüzünün bitirdiklerinden, insan-
lann kendilerinden ve daha bilmedikleri
nice geylerden bütün giftleriyaratan Allah,
bütün eksikliklerden münezzehtir.

37. Gece de onlar igin büyük bir delildir.
Biz geceden gündüzü stylnp aytnnca,
onlar artlk karanhl<ta kalveirler.

38. Güneg de, kendikarargahinde (yörün-
gesinde) akrp gitmektedir. igte bu, Aaiz
(mutlak galip), Ali'm (her geyi hakkryla bi-
len) Allah'rn takdiridir.

39. Biz, Ay lgin de bir takm menziller (ko-
naklar) takdir etmigizdir ki, nihäyet Ay, e§ri
hurma dahna (ince hiläle) döner.

tO. Ne günegin, Aya yetigmesi, ne de ge-
cenin gündüzü gegmesiolacak gey de§il-
dir. Hepsi (güneg, Ay ve di§er yrldrzlar ve
uydulan) de, kendilerine mahsus yönin-
gelerde yüzüp giderler.
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41. Bizim onlann zürriyetini (goluk gocu-

§unu) yük, yolcu tagryan gemide (yahut
atialannr Nuh gemisinde) tagrmamrz da,
kendileri igin (kudretimizi bildiren) büyük
bir delildir.

42. Biz onlar igin gemi gibi binecekleri
bagka vastialar da yarattrk (yarataca§rz).

43. Biz, dileyecek olsak, onlarr suya gö-
medz; artrkne yardrmlanna kogan olur, ne
de (ölümden) kurtanhdar.

44. Ancak Bizden bir rahmet erigip (ecel-
leri igin takdir edilmig) bir zamana desin
onlan (dünyadan) faydalandlrmamrz
müstesna.

45. Kendilerine:'Önünüzdeki (bu dünya,
yahut yer) ve arkanzdaki (öbür dünya,
yahut gök) azabrndan saknrn ki, esirge-
nesiniz!" denildi§inde de (yüz gevirirler).

46. Yine, herdefasrnda onlara Rabb'lerinin



äyetlerinden bir äyet gelince, mutlaka on-
dan yüz gevirmiglerdir.

47. Yine, onlara: 'Allah'rn size verdi§i
nzklardan hayra harcayrn!" denildi§inde,
o küfre saplanmrg olanlar, iman etmig
olanlara (alay ederek) derler ki: 'Allah'rn,
dileyecek olsa doyurabileceklerini biz mi
doyuraca§rz? Siz gergekten apagrk bir
sapknhk igindesiniz." (Yahut, "Siz ger-
gekten apagrk bir sapknhk igindesini/'
cümlesi, Allah'rn veya mü'minlerin onlara
cevabrdrr.)

tt8. Bir de, onlar derler ki: "E§er siz do§ru
sözlü kimselerseniz, bu vaatedilen krya-
met, ne zamandt(|"

49. Onlar, (kryametten gafil olarak dünya
iglerinde) birbirleriyle gekigip dururlarken,
ancak, kendilerini yakalayacak bir tek kor-
kung sesi bekliyorlar.

50. Arilkonlar, ne birvasiyette bulunabilir-
ler, ne de ailelerine dönebilirler.

51. Ve Sü/a (ikinci kez) üfünilecek; iste
o zaman onlar mezarlanndan kalkp
Rabb'lerinin huzuruna do§ru kogacaklar-
drr.

52. Onlar (yeniden diriligi inkär edenler)
diyecekler ki: "E1ruah, eyvah! Bizi meza-
nmzdan kim kaldrrdr? igte bu, Rahmän'tn
(rahmeti srnrrsrz olan Allah'rn) vaatetti§i-
dir; gönderilen peygamberler de do§ru
söylemigler."

53. Olan, kokung bir tek sesten ibarettir.
lge o zaman hepsi huzurumuza ihzar edi-
leceklerdir.

54. igte o gün higbir kimseye higbir geyle
hakszhk edilmeyecek ve siz ancak yap-
trklannran kaqrh§rnr bulacaksrnrz.
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55. Cennet yaränr, o gün gergekten (Ce-
hennem yaränrnrn gektiklerinden uzak
olarak) seving ve nese iginde sefa süre-
cekler.

56. Kendilerive egleri gölgelerde sedirler
üzerinde (arkalanna) yaslanacaklardr r.

57. Onlar igin orada tüdü meryeler, daha
da ne isterlerse hepsivardrr.

58. Onlara Rahim (pek esirgeyici) Rabb
tarafrndan söylenen selam vardrr.

59. Ve (Soyle denilecek ): "Ey günäh-
kärlar! Bugün siz (mü'minlerden) ayn du-
run!"

fl). "Ey Ademo§utlan! Ben size emretme-
dim mi ki, geytana tapmayn (uymayn);
günkü o, sizin igin gergekten apagrkbüyük
birdügmandrr."

61. 'Ve yalnrz Bana taprn; igte dosdo§ru
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yolbudur."

62. 'Ve ant olsun ki, geytan, sizden pek
gok nesilleri yoldan grkarmrstrr. Siz nigin
akl r n rzr kullanm ryord unuz?"

Gl. "igte bu, size vaaedilen Cehennem-
dir."

O4. "Daha önce (dünyada bunu) inkär et-
menizden ötürü haydin, bugün girin ora-
yal"

65. O gün Biz, onlann a§rzlannr (sanki)
mühürleriz ve iglediklerini Bize elleri söy-
ler; ayaklan da gahitlik eder.

66. Ve e§er Biz dileseydik muhakkakgöz-
lerini silme kör yapardrk da, onlar her za-
manki yollanna kogugurlardr; ancak nasrl
göreceklerdi?

67. Yine, e§er Biz dileseydik, muhakkak
bulunduklan yerde onlann gekillerini ve
güglerini de§igtirirdik de, ileri gitmeye de,
gerigelmeye de gügleri kalmazdr.

68. Ve Biz kime uzun ömür verecek olur-
sak, (ihtiyarh§rnda bünye ve güg olarak)
onun geligmesini tersine (güglülükten son-
ra zayfii§a. genglikten sonra ihtiyart§a)
geviririz. Oyleyse nigin aklllannr kullanmr-
yotar?

69. Biz, ona (Muhammed'e, onlann id-
diasrnrn aksine) giir ö§retmedik. Zaten
giir ona yaragmazdr. Bizim ona o§retti§i-
miz, yalntz büyük bir ö§üt ve apagrk bir
Ku/an'drr (okunan semavi bir Kitaptr r).

70. Bu da, onun (Ku/an'tn, Peygambe-
rin), hayat (akrl, iman) sahibi olan kimse-
leri uyarmastve küfre saplanmrg olanlara
o azap hükmü hak olmasl igindir.
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71. Onlar görmediler mi ki, Biz kudret el-
lerimizin (ortak ve yardrmcr olmaksrzln)
yaptr§r geylerden onlara sa§mal hayvan-
lar yaratük. Böylece onlar bu hayvanlara
sahip olmuglardrr.

72. le bu hayvanlan onlann emrine ver-
dik. lgte onlann bir krsmr binitleridir; bir krs-
mrnrn da etlerinden yiyorlar.

73. Hem de, bu hayvanlarda onlar igin
daha nice faydalar ve igilecek sütler var-
drr. Oyleyse nigin gükretmiyorlar?

74. Ye onlar, kendilerine yardrmlan olur
umuduyla Allah'tan bagka da bir takrm
tiannlar edindiler.

75. O tannlann, kendilerine yardlm etme-
ye gügleriyetmez; aksine kendileri bu tan-
nlar igin hazrr bulundurulmug askerlerdir.

76. Ey Muhammed! Ö/eyse sakn, onla-
nn sözleriseni üzmesin! Qünkü Biz, güp-

vAslru sünesi
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hesiz onlarrn gizlemekte olduklannt da,
ag§a vurduklannt da biliyoruz.

Z. §u insan görmedi miki, Biz, güphesiz
kendisini bir nagiz meniden (erlik suyun-
dan) yaraürk. Böyle iken o, hemen Bize
apagrk bir hasrm (getin bir dügman) kesil-
mektedir.

78. Bir de, o insan kendi yarattltgtnt unu-
tarak Bize misal getirmeye kalkt$t: "Kim,
günimügken o kemikleri diriltecek?" dedi.

79. Ey Muhammed! Söyle ona, o güni-
müg kemikleri ilkin kim yoktan var ettiyse,
O, diriltecektir. Zaten O, her bir yarattgl

hakkryla bilendir.

80. O (öyle bir yarattcrdtr) ki, sizin igin o
yemyegil a§agan ateg gtkardr (Bedevilerin
ateg yakmak igin merah ile afar a§agla-
nndan birer budak kesip bunlan birbirine
sürtmekle damlayan sudan ateg gtkanr)

da, siz hemen ondan ateg yaktyorsunuz.
(Bunu gergeklegtiren bir kudret, elbette ki,
günimüg kemikleri de diriltebilir.)

81. §u gökleri ve bu yeri yaratmtg olan
Allah, onlar gibilerini yaratmaya kaadir
olmaz mr! Elbette ki Kaadir olur. Zaten
yegäne Hallak (her geyi Yaratan), Alim
(her geyi hakkryla bilen) Odur.

82. O, bir geyi yaratmayr diledigi zaman
yaptr§r ig, 'Ol!" demekten ibarettir. O da
hemen oluverir.

83. imdi, tesbih ve tenzih ederim O Allah'r
ki, her geyin hükümranh§r yalntz Kendi
kudret elindedir ve siz ancak Ona döndü-
nileceksiniz.

Cüz:.23
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Säffät süre§, Mekke'de 56. Süre olarak näzil ol-
mugur, 182 äyettir. Sürenin bagtndaki Seffät ke-
limesi, saf tutianlar demel<tir. Süre, ismini bundan
almrgrr.

eisi,ri r-LAxinnaunaAui nnnnfnn

1. Saf, saf durdukga duran meleldere,

2. Ayrc.a, bulutlan sürdükge süren melek-
lere,

3. Aynca, äyetleri okudukga okuyan me-
leklere (yahut ibadetlerde saf, sal durduk-
ga duran, insanlan günahlardan sakn-
drrdrkga sakndtran, äyetleri okudukga
okuyan älimlere, yahut saf, saf durdukga
duran, atlannt dügmantn üstüne sürdükge
süren, äyetleri okudukga okuyan gazilere)
yemin ederim ki,

vAslru sünesi

gJr#lrir
,ir @l3i:"q-66 @{ G: +U$G 6ju:-ür1:r;
g 9rr;jr.:;;r;i Lj ;1ir5 c,r)Ar L: giVri tit
t(4ß:1fl;-.r@+,r+i,+ü't;(;lrr(!;ir.
t;:,w"+.cßb't:lt:jj-r§i'JÄ ji4ll:;;tgi,.,c

lE'* G'üÄr ;,r,r;{r q'; ü +ü;';i,

ft b'i,Ä;tt't*5ii1iJ'l;rö'ü.ü'j@+r;
6ti @{ s;}i:t ri;i rts6"i,;:;:i;+j q 7;r
g ryi{ritt:»iiei @l;"; '.;t,r;;
t';*iii @i'ö ;ü{ i1. ctia' t r } k3 r':' ; 1i11

i+tti? t AL:§g'i;r; F';..$ g ij;li
ri.t @ ;,r5r r ii-t::;fi"ii" VG t @ i'r:*:;;A§

s:ß i$r ggi g§ i,; * 
"& "$, )5i'?:i

liri;ü Är,iJ. tz @ ir'r§-'i,;C'''eäti::t;

@ 5iF#!e;41@"fiJuV)r



Cüz:23

4. Sizin Tannnrz hig kugkusuz birtekTan-
ndrr (higbir orta§r yoktur).

5. O, gu göklerin de, bu yerin de, aralann-
dakilerin de ve do§ulann da (batrlarrn da)
Rabb'idir.

6. §üphesiz Biz, yakn go§ü harika bir
süsle, yrldrzlarla süslemigizdir.

7. Ve onu itaatten gkmrg her geytandan
koruduk.

8. O Seytanlar, yüce äleme (melekler
älemine) kulak tutamazlar; hq yandan
atrhrlar.

9. Onlar kovulurlar ve onlar igin sonsuz,
getin bir azap vardrr.

10. Ancak (meleklerden) bir söz kapma-
ya yeltenen olursa, onu da hemen, delip
gegen (yakan, sersemleten) bir qrk takip
eder.

11. Haydi, onlara (ölümden sonra dirili-
gi inl«är edenlere) sor bakallm, yaratma
bakmrndan onlar ml daha getin, yoksa
Bizim yarattr§tmrz (melekler, gökler, yer
ve bunlann igindekiler) ml? güphesiz Biz
onlarr (onlann atiast Adem'i) yaplgkan bir
gamurdan yarattrk.

12.Hayrl Sen (Allah'ln kudretine, seniya-
lano saymlanna) hayret ediyorsun; onlar
ise alay ediyorlar.

13. Kendilerine ö§üt verilince de, ö§üt al-
mazlar.

14. Bir mucize gördükleri zamanda, mas-
karaya alrrlar.

15. Ve diyorlar ki: "Bu, apagk bir büytiden
bagka bir gey de§ildir."

16. "Biz ölüp toprak ve kemikler oldu§u-
muzzaman (olduktan sonra) ml kesenkes

588

yeniden diriltilece§iz, öyle mi?"

17."O eski atialanmrz (yahut, yoksa o eski
atalanmrz) da mr (dirittilecekler)?"

18. Ey Muhammed! Onlara de ki: "Evet
öyle! Hem de siz aga§rhk olarak (diriltile-
ceksiniz)"

19. lgte o (yeniden dirilme) kokung birtek
sesten (ikinci kez Sü/a üfleyigten) ibaret
olacak. O zaman onlar hemen gözlerini
agrp bakacaklar (yahut bekleyecekler).

20. Ve onlar (l«äfirler, birbirlerine): "Eyruah
bize! Bu, ceza günüdü/' diyecekler.(Yahut
melekler, onlara: "Biu, @zagünüdüC' dlye-
cekler.)

21. Onlar, bibirlerine (yahut melekler on-
lara): "igte bu, sizin yalan saydl§rnlz hü-
küm günüdür."

2, ß. (Allah, meleklere göyle emrede-
cek) §u zalimleri, onlann yoldaglannl ve
onlann Allah'tan bagka da tapmrg olduk-
lannr toplaytn; sonra onlan Cehennem
yoluna iletin.

24. Ve onlan (hesap yerinde) durdurun;
günkü onlar mutlaka sorguya gekilecek-
lerdir.

sArrnrsünesi
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25. (Onlara denilecek ki:) Size ne oldu ki,

bibirinize yardrm etmiyorsunuz?

26. Hayrr! Onlar bugün zelilolarak boyun
e§eceklerdir.

27. Onlann kimisi kimisine dönüp biöirle-
rini sorumlu tutmaya gahgacaklardr r.

28. Onlar (uyanlar, uyduklan kimselere)
diyecekler ki: "Siz gergekten bize sa§dan
(süret-i haktan) gelirdiniz."

29. Onlar (uyduklan kimseler) diyecekler
ki: "Hayr! Siz (önce de) mü'min de§ildi-
niz."

30. "Hem de, bizim sizin üzerinizde higbir
zodaycr gücümüz yoktu. Haytr! Talensiz
azgrn bir güruh idiniz."

3l. "Bundan dolay Rabb'imizin azap hük-
mü hepimize sabit oldu. Kesenkes hepi-
mizazabt tadaca§r2."

Cüz:23

32. "igte biz sizi azdrrdrk; günkü biz ger-
gekten azmrgtrk (Biz, sadece kendinizin
de bizim gibiolmanrzr istedik)."

33. igte o gün güphesiz onlar hepsi, azap-
tia ortaktrrlar.

34. iste biz, günahkärlara mutlaka böyle
yapaca§2.

35. Qünkü (dünyada) onlara: 'Allah'tan
bagka tann yoktu/' denilince, büytjklük
taslayp kabul etmiyorlardr.

36. Ve onlar goyle diyorlardr: "Biz, mecnun
bir gäirin yüzünden gergekten tiann lanmrzr
mr tiamamen terk edece§iz?"

37. Hayrr! O (Muhammed), hakkr getirmig
ve eski peygamberleri tasdik etmigtir.

38. Siz kesenkes o pek acrkil azabr tiada-
caksrnrz.

39. Zaten siz yalnrz, yapmakta oldu§unuz
geyler igin cezalandr nlacaksrnrz.

tO. Ancak Allah'rn ihläsh mü'min kullart
bagka.

41. igte onlar igin malüm güzel rrzk vardtr.

42. Onlar igin türlü, türlü meyueler vardrr.
Ve onlar güze! a§rrlanacaklardrr.

43. Onlar, Naim (nimetleri bol, pek güzel)
cennetlerinde a§r rlanacaklardtr.

tl4. Kargrhk[ sedirler üzerinde kurulacak-
lardrr.

tlli. §arap prnanndan (trma§tndan) dol-
durulmug kadehlerle gevrelerinde dolagt-
lacak.

46. Bu sarap, bembeyazdtr; igenlere bü-
yük lezzet verir.

47. O garapta ne sersemletme vardtr, ne

sArrArsünesi
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de ondan sarhos olurlar.

48. Yanlannda da bakrglan yalnrz eglerine
dönük ceylan gözlü eglervardrr.

49. O egler, devekugunun, gün yüzü gör-
memig, tüyleriyle örtülen yumurtasl gibi
sangrndrrlar.

50. igte o zaman onlar (Cennet yaränl)
birbirlerine dönüp (dünyadaki) hallerini so-
racaklar.

51. iglerinden biridiyecek ki: "Benim (dün-
yada) pek yakrn bir arkadagrm vardt."
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52,53. "O, bana goyle derdi: Sen de ger-
gekten (tekrar dirilmeye) kesin olarak ina-
nanlardan mtsrn? Biz ölüp toprak ve bir
yr§rn kemik oldu§umuz zaman (öldükten
sonra) mr kesinkes diriltilip cezalandrnla-
ca§z?"

54. O (bunu söyleyen zat, yine arkadag-
Ianna, yahut Allah, yahut bazr melekler,
onlara) diyecek ki: "Siz ona bakmak ister
misiniz?"

55. Sonra bakrnca, o yakrn arladagrnr Ce-
hennemin ortasrnda görecek.

56. Ve o yakrn arkadagrna seslenerek di-
yecek ki: 'Vallahi, az kalsrn, sen beni de
kesenkes azdrp mahvedecektin."

57.'Ve e§er Rabb'imin lütfu keremiolma-
saydr, mutlaka ben de (Cehenneme) ih-
zar edilmiglerden olacaktlm."

58,59. "Bi2, ilk ölümümüzden bagka artrk

sArrArsünesi 590
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bir daha ölecek de§iliz ve azap görecek 72.Ytne, ant olsun ki, Biz onhra da ger-
de§iliz, öyle mi?" (§imdi görün igte!.) gekten uyancrlar göndermigizdir.

60. Hig güphe yok ki, bu, pek büyük kurtu-
lugun (bagannrn) tia kendisidir.

61. Qalrganlar, igte böylesi igin gahgmah-
drr.

62. igte ziyalel olarak bu mu hayrrftdrr,
yoksa (Cehennem yaränr igin hazrrlanan)
zakkum a§acr mr?

Gl. Biz, zakkum a§acrnr gergekten o za-
limler igin (bu dünyada, "ategte a§ag mr
biter!" diyen käfirler igin) imtihan vesilesi,
(öbür dünyada da) azap krlmrgrzdrr.

O4. Qünkü zakkum a§acr, gergekten Ce-
hennemin dibinde bitip yetigen bir a§agfir.

65. Onun tomurcuklarr (yemigleri) sanki
geytanlann (korkung, §eytan yrlanlanntn)
baglan gibidir.

66. igte Cehennem yaränr ondan yerler
de, kannlannr ondan doldururlar.

67. Sonra zakkum yeme§inin üstüne hig
güphesiz onlar igin kaynar sudan bir igki
vardrr.

68. (Onlar, Cehenneme girmeden önce
bunlan yedikten, i$ikten, yahut onlar bu-
nun igin Cehennemden gokanhp da, bun-
lan yedikten, igtikten) sonra hig güphesiz
onlann dönügü Cehenneme olacaktrr.

69. Qünkü onlar gergekten atalannr sap-
krnhk iginde bulmuglar.

70. igte onlar da, atialannrn pegine itilip
kogturulmuglardrr.

71. Ant olsun ki, onlardan önce eski top-
lumlann birgo§u da gergekten sapknlt§a
dügmüglerdir.

73. Bak ige, uyanlanlann sonu nice oldu!

74. Allah'rn ihläsa erdirilmig kullan bagka.

75. Ve ant olsun ki, Nuh, gergekten Bize
niyaz etmigti. igte Biz de, onun niyazrnr ne
güzel kabul ettik.

76. Biz, onu da, ailesini de o pek büyük
dertten (tufanda bo§ulmaktan, halknrn
eziyetinden) kurtardr k.
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77. Biz, Nuh'un kavminden yalnlz onun
neslini baki (kahcr) krldrk.

78. Sonradan gelenler (peygamberler,
toplumlar) arasrnda da Nuh'a kargl bü-
yük bir saygr brraktrk.

79. Bütün älemlerde (melekler, insan-
lar, cinler äleminde) Nuh'a selam olsun
(yahut Nuh'a selam vardlr)!

80. Qünkü Biz, laylkryla iyilik edenlere
güphesiz böyle mükäfat veririz.

81. Qünkü Nuh, gergekten Bizim has
mü'min kullarrmrzdan idi.

82. Sonra (Nuh ile ailesini kurtardrktan
sonra) di§erlerini suda (tufanda) bo§u-
vermigtik.

83. Hig güphesiz ibrahim de, (Tevhid ile
dinin esaslannda) onun dinine katllan-
lardan idi.

84. Hani ibrahim, Rabb'ine temiz bir

sArrÄrsonesi @5e2
kalpla yönelmigti.

85. Hani ibrahim, babasrna ve halkrna
demigti ki: "Siz neye tapryorsunuz?"

86. "Siz iftira ederek, Allah'tan bagka da
bir takrm tannlar mr istiyorsunuz?"

87. "Pekiyi, Alemlerin Rabb'i hakkrnda
tahmininiz nedir? (Ondan bagkasrna
taptr§rnrz igin sizi azaba u§ratmayaca-
§rnr mr sanryorsunuz?)"

88, 89. Sonra (bayram günü bereket
igin putlannrn önüne yemekler koyduk-
tan sonra kemdisini de bayram yeri-
ne grkarmak istediklerinde, kendilerini
inandrrmak igin) yrldrzlara (yahut yrldrz-
nameye) bir göz atmrgtr. Sonra onlara:
"Ben, gergekten hastalanmak üzere-
yim" demigti.

90. Bunun üzerine onlar arkalannl dö-
nüp gitmiglerdi.

91. Sonra ibrahim, gizlice onlarrn putla-
rrna yönelmigtide, onlara demigti ki: "$u
yemeklerden niye yemiyorsunuz?"

92. "Size ne oluyor ki, hig konugmuyor-
sunuz?"

93. Sonra kimse görmeden onlara olan-
ca kuwetiyle (sa§ eliyle) vurmaya bag-
lamrgtr.

94. (Onlar bayram yerinden putlarrn ya-
nrna dönüp hepsinin krrrldr§rnr görünce,
bunu ibrahim'in yaptl§rna kanaat getir-
diler.) Bunun üzerine onlar kogugturup
lbrahim'e geldiler.

95. ibrahim onlara dedi ki: "sizler (kendi
ellerinizle) yonttuklarr n Ea mt taplyorsu-
nuz?"

96. "Oysakisizide, bütün (elinizle) yap-
trklarrnrzr da Allah yaratmrgtrr."

97. Kendi aralarrnda dediler ki: "Onun
igin özel bir yapr yaptn da (igine odun
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doldurup yakrn; ateg iyice alevlenince),
onu alevliategin igine atrn."

98. Böylece onlar, ibrahim'e bir ger pla-
nr kurmak istediler; ancak Biz, onlan en
aga§rlardan krldrk.

99. Ve ibrahim dedi ki: "Ben, kesinlikle
Rabb'ime (Rabb'imin emretti§i toprak-
Iara, yalnrz Rabb'ime ibadet edebilece-

§im topraklara) gidece§im; O, bana yol
gösterecek."

100. ibrahim (Kudüs topra§rna vannca
da,) dedi ki: "Ey Rabb'im! Bana saalih-
lerden (olacak) evlat ba§rgla!"

101. Bunun üzerine Biz, ona halim (ve-
karh, uslu) bir o§lu olaca§tnt müjdele-
dik.

102. Nihäyet o§lu kendisiyle beraber
gezip gahgabilir bir yaga (yedi, yahut
onüg yagrna) gelince, ibrahim: "Ey o§ul-
ca§rzrm! Do§rusu, ben rüyada gördüm
ki, seni bo§azltyormusum. Arttk sen
düsün; ne diyeceksin?" dedi. Yavrucuk
da: "Ey babacr§lm! Emrolundu§un geyi
yap! ingaallah, beni sabredenlerden bu-
lacaksrn" dedi.
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100. Nihäyet ikisi (baba ile o§ul), Allah'tn
buyru§una testim otup da, ibrahim, onu
(ismail'i) yüzükoyun (yahut alnrnrn bir yanr

üzerine) yatrnnca,

104. Biz de ona göyle seslendik "Ey ib.
rahim!"

105. "Sen gergekten o niyay gerqekle$ir-
din. igte Biz, layrkryla iyilikyapanlara mut-
laka boyle mükäfat veririz."

106.'§ünkü h§ kugkusuz bu, apagk bü-
yük imtihanrn ta kendisidir."

107.Bizde onun o§luna bedelpek büyük
bir kurbanltkverdik.

108. Ondan sonla gelenler (peygamber-
ler, ümmetler) araslndada ibrahim'e karyr

büyük bir saygt btrakük.

109. ibrahim'e selam olsun!

Cüz:.23
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110. igte Biz, layrkryla iyilikyapanlara böy-
le müGfatveridz.

111. Qünkü o, gergeken Bizim has
mü'min kullanmzdan idi.

594.

125,126."Si2, yaratianlann en güzeli, sizin
de Rabb'iniz, eski atialannrzrn da Rabb'i
olan Allah'a aractstz olarak yalvarmayt
brrakrp da, Ba'l putuna mr yalvanyorsu-
nuz?"

(125) Bal, eski §am bölgesinde Bekk (Ba'l Bekk)
halkrnrn taptr§r bir put idi. Riväyete göre bu put, aF
tndan olup uzunlu§u 20 argrn idive dörtyüzü vardr.

SAFFATSÜRESi

112. Biz, ibrahim'e saalih
dan bir peygamber olarak
deledik.

(dünist) kullar-
lshak'r da müj-

113. Biz, ibrahim'ide, ishaKl da mübarek
(kutlu) krldrk. Her ikisinin neslinden ise, !a-
yrkryla iyilik yapanlar da, kendine apagrk
zulmedenler de olacak.

114. Ve ant olsun ki, Biz, Musa'ya da,
Härun'a da gergekten büyük nimetlerver-
dik.

1 15. Ve her ikisini de, kavimlerini de o pek
büyük dertten kurtardrk.

116. Ve onlara yardlm ettik de, onlar ga-
liplerin ta kendileri oldular.

117.Bli2, her ikisine de hakk iyice agrkla-
yan o Kitabr (fevratr) verdik.

118. Biz, her ikisini de o dosdo§ru yola
ilettik.

119. Ve her ikisine kaqr da sonra gelenler
arasrnda büyük bir saygt brraktrk.

120. Musa ve Härun'a selam olsun!

121. Qünkü Biz, layrkryla iyilik yapanlara
mutlaka böyle mükäfat veririz.

122. Qünkü her ikisi de, gergekten has
mü'min kullanmrzdan idiler.

123. Hig kugkusuz ilyas (Härun'un torunu,
yahut ldris) da, Allah tarafrndan gönderil-
mig peygamberlerdendi.

124. Hani bir zaman kavmine demigti ki:
'Allah'tian (buyruklanna kargl gelmekten)
sakrnmaz mtstntz?"
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127. Bunun üzerine kavmi, ilyas'l yalanct

saydrlar. igte bundan dolayl onlar hig kug-
kusuz Cehenneme ihzar edileceklerdir.

128. Yalnrz Allah'tn ihläsa erdirilmig kullart
baSka.

129. Biz, ilyas'a kaqr da sonra gelenler
arasrnda büyük bir saygt blrakttk.

130. ilyas'a (yahut ilyasgil'lere) selam ol-
sun!

131. Qünkü Biz, bütün layktyla iyilik ya-
panlara boyle mül«äfat veririz.

132. Qünkü ilyas, gergekten has mü'min
kullanmzdan idi.

13i1. Lüt da, hig güphesiz Allah taraftndan
gönderilmig peygamberlerdendi.

134. Hani bir zaman Biz, onu ve ailesinin
hepsini (inecek azaptan) kurtarml$rk.
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135. Yalnrz geride (azapta) kalanlar ara-
srnda bulunan o koca kan (kendi kanst)
harig (onu kuratiarmamlgtk).

136. Sonra di§erlerini yok etmigtik.

137, 138. Hig güphesiz (§am yolculu§u-
nuzda) sabah, a§am onlann (harap)
yurtlanndan gegiyorsunuz. Öybyse nigin
akl r n rzr kullanm ryors unuz?

139. Hig güphesiz Yünus da, Allah taraftn-
dan gönderilmig peygamberlerdendi.

1t10. Hani birzaman o, (Allah'tn izninibek-
lemeden kavminden aynltp) yük, yolcu
gemisine kagmqtr.

141. Derken, (batma tehlikesi gegiren
geminin yükünün hafifletilmesi igin) ge-
midekilerin gektikleri ku/ada kaybeden o
olmugtu (ku/a, ona dügmü$ü ve denize
atlmrgtr).

142. igte bu srrada Yünus, (Allah'rn emrini
beklemeden kavminin arastndan aynldt§t
igin) kendini knayrp dururken onu o bü-
yük bahk yuttu.

143,1U. E§er Yünus, gergekten Allah't
tesbih edenlerden (gok ananlardan) olma-
saydr, arttk o, mutlaka, insanlann tekrar
diriltileceklerigüne de§in o bah§rn kamrn-
da kalacakil.

1115. Sonra (aynr gün veya ü9, veya yedi
veya yirmiveya krk gün sonra) Biz, ken-

disini halsiz birvaziyette (yenido§mug be-

bek, henüz tüyleri biümemig kug yavrusu
gibi) o bog (bitkisiz) sahile attrk.

1tt6. Ve (yapraklanyla günegten ve sinek-
lerden korunmasl igin) onun yantbagtnda
kabaktan (kabak gibi yere yaytlan genig
yaprakh) bir a§ag bitirmi$ik.

147.Bri2, Yünus'u yine yüz bin veya daha

sÄrrArsünesi
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gok insana (Nimovadaki eski kavmine,
ilk kez de, ikinci kez de, yahut ikinci kez
basle bir kavme) peygamber olarak gön-
derdik.

1t18. Sonunda onlar iman ettiler. Biz de
onlan bir zetmana dek dünya nimetlerin-
den faydalandrrdrk.

149. Ey Muhammed! Pekiyi, o mügrikle-
re sor bakahm: (Onlar: "Melekler, Allah'rn
kzlandr/' dediklerine göre, onlarrn hor
gordükled) ktzlar,senin Rabb'inin de, (ay-
ncahk verdikleri) o§ullar da onlann ml?

150. Yoksa Biz, melekleri onlann gözü
önünde digi olarak mr yarattrk.

151, 152. Haberiniz olsun ki, onlar hig güp-
hesiz uydurduklan yalandan:'Allah'tian
gocuksädrroldu (, yahut melekler, Allah'ln
gocuklandrr)" diyorlar. Ve onlar hig kugku-
suz yalancrlann ta kendileridir.

153. Allah, (sizin hor gördü§ünüz) ktzlan,
(üstün gordü§ünüz) o§lanlara tercih mi et-
mig!
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154. Size ne oluyof Ne bigim hükmedi-
yorsunuz?

155. Nigin dügünüp ö§üt almryorsunuz?

156. Yoksa sizin apagrk kesin bir deliliniz
mival?

157. E§er dogru sözlülerden iseniz, hay-
din, (size indirilmig) kitiabrnlzr getirin.

158. O mügrikler, ("melekler Allah'rn klz-
landrr" demekle) Allah ile melekler ara-
srnda bir nesep de uydurmuglar. (Yahut
onlar: 'Allah, cinlerle evlendi de, bundan
melekler meydana geldi" demekle, yahut:
"cinler, Allah'rn kardegleridir" demekle on-
lar, Allah ile cinler arasrnda bir nesep de
uydurmuglar.) Ant olsun ki, o cinler de, hig
kugkusuz kendilerinin hesap yerine ihzar
edileceklerini (getirileceklerini) kesinlikle
bilmiglerdir.

159. Allah, onlann yakrgrrmakta olduklarr

serrArsünesi 5S6



597

§eylerden son derece münezzehtir.

160. Allah'rn ihläsh krhnmrg kullan ise,
müstesna durumdadrr.

161, 162, 160. tuttk güpheniz olmasrn ki,

ne siz, ne de o taptrklannrz, Cehenneme
girecek kimselerden bagkastnt Allah'a
kargr azdrramazsrnrz.

184. (Cebläil, yahut melekler, kendilerine
tapan mügriklerin, kendileri hakkndaki id-
dialannr retetmek ba§lamrnda gunu söy-
leyecekler:) "Bizim aramtzda hig kimse
yoktur ki, onun (ma'rifette, ibadette, ken-
disine verilen görevde) belli bir makamt
olmasrn."

165. 'Ve biz hig güphesiz o makamda
srra, srra duranlann tia kendileriyiz."

166.'Ve hig kugkusuz biz, Allah't tesbih
edenlerin ta kendileriyiz." (Yahut 159.
äyetten itibaren hepsi meleklerin sözleri-
dir.)

167, 168, 169. Ve hig güphesiz o mügrik-
ler, (kendilerine Ku/an, gelmeden önce)
diyorlardr ki: E§er bizde de önceki üm-
metlere verilenlerden bir Kitap olsaydt,
kesinlikle biz, Allah'tn ihläslr kltnmtg kul-
lan olurduk.

170. Ancak (kendilerine, bütün kutsal
Kitraplann en üstünü olan Ku/an gelin-
ce,) onu inl«är ettiler. igte onlar gelecekte
(inl«ärlarrnrn sonucunu) bileceklerdir.

171,172,liß. Ant olsun ki, gönderilmig
peygamber kullanmtz igin söz vermigizdir
ki, hig kugkusuz onlar muzaffer olacakla-
rrn ta kendileridirve Bizim askerlerimiz hig
kugkusuz yegäne galip askerlerdir.

174, 175. Ey Muhammed! Artk sen bir
zamana de§in onlardan yüz gevir (aldtr-

ma) ve (zamanl gelince) onlann halinigör;

sArrArsÜnesi 
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igte onlar da göreceklerdir.

176. Pekiyi, onlar azabrmzrn gargbuk
gelmesini mi istiyorlar?

177. igte azabtmz onlann sahasrna in-
di§inde, artrk daha önce uyanlanlann (o

käfirlerin) sabahr ne kötü olacak!

178,179. Ey Muhammed! Sen yine birza-
mana de§in onlardanyüz gevir (aldrrma)
ve (zamanrgelince) onlann halinigör; igte

onlar da göreceklerdir.

180. Senin her izzetin sahibi olan Rabb'in,
onlann yakrgtrrmakta olduklanndan son
derece münezzehtir.

181. Gönderilmig olan bütün peygamber-
Iere de selam olsun!

182. Aemlerin Rabb'i olan Allah'a da
hamd olsun!
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sAo sünesi: 3s

Säd süresi, Mekke'de 38. Süre olarak näzil olmug-
tur; 88 äyettir. ismini ilk äyetindeki Säd kelimesin-
den almrgrr.

eislt iLLArlinnalrnrtAruinnaniu

1. Säd. Zikir (ö§üt, gan-geref, diniumdele-
ri) igeren Kudan'a ant olsun (ki, o, mucize-
dir; mutlaka yaganmahdrr. Muhammed,
davasrnda do§rudur).

2. Hayrl O küfre saplanmrg olanlar, bog
bir gurur ve zararlt bir tefrika (dügmanhk)
igindedirler.

3. Biz onlardan önce nice nesiller yok et-
tik. igte onlar feryat etmeye baglamiglardr.
Oysaki zaman, kurtulma zamant de§ildi.

4. Ve onlar, kendi iglerinden kendilerine
bir uyancrnrn gelmesine hayret ettiler ve
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o küfre saplanmrg olanlar dediler ki: "Bu,
gok yalancr büyük bir sihirbazdtr!"

5. "Bütün tiannlarr bir tek Tann mr yapmt§
(bütün tiann[klan bir tek Tannda mt topla-
mq)? Hig kugkusuz gagrlacak i9 bu!"

6. Onlardan (Kureyg'ten) ilerigelen birgü-
ruh da, (Ebu Talib'in evinde yaptlan top-
lantrda Peygamber, kendilerine Tevhid
kelimesini telkin edince) meclisten savu-
gup birbirlerine dediler ki: "Haydin gidelim!
Siz, (kendi dininizde) sebat edin! Qünkü
hig güphesiz sizden istenen gey budur (di-
ninizi brrakmantzdr. Yahut onun istedi§i,
Arap'lann, Acem'lerin reisiolmakfir; bu da
herkesin istedi§i bir geydir)."

7. "Bunu (tek tannh§r) son dinde (Hrdsti-
yanhkla) de igitmedik (onlarda da üg Tan-
n vardrr). Bu, uydurmadan bagka bir gey
de§ildir."

8. "Bu Ku/an, bizim aramrzdan
Muhammed'e mi indirildi?" Hayrr! Onlar
vahyim (Ku/an) hakkrnda büyük bir güp-
he igindedirler. Hayrr! Onlar azablmr daha
tatmadrlar (; tattrklannda iman edecekler;
ancak o imanrn bir faydasl olmayacaktlr).

9. Yoksa Aziz (mutlak galip) ve Vehhäb
(pek lütufkär) olan Rabb'inin rahmet hazi-
nelerionlann elinde midir (ki, peygamber-
lik vs.yi istediklerine versinler)?

10. Yoksa gu göklerin, bu yerin ve arala-
nndakilerin hükümranh§r onlann mrdrr?
E§er öyleyse sebeplerle (vasltlarla gök-
lere, Arg'a) yükselsinler (ve vahyi getirip
istediklerine versinler; igleri onlar idare et-
sinler) bakalrm!

11. Onlar, gegitli hiziplerden (frrkalardan)
olugmug, orada ( seniyalanlamak igin kur-
duklan mecliste, ileride Bedir savagrnda)
hezimete mahküm önemsiz bir ordudur.
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12,lg.Onlardan önce Nuh kavmide, Ad
kavmide, kazrklar sahibi (kazrkg, dünya-
yal,azk gakms gibi sa§lam hükümdar-
h§r olan, büyük toplumlara hükmeden,
insanlan dört kaz§a ba§layarak igkence
yapan) Firavun da, Semüd kavmide, Lüt
kavmi de, Eyke yaränr (§uayb kavmi).da,
peygamberledni yalanct saymtglardt. lgte

bunlar da peygamberlere kargt birlik kur-
mug hiziplerdi (; ancak hepsi yenildiler).

14. O hiziplerden herbiri, Elgileri(peygam-
berleri) mutlaka yalanct saymtglar; onun
igin azabrm onlara hak (gerekli) olmugtu.

15. Bu ldfirlerin bekledi§i de ancak, hig
gecikmesi (geriye dönügü) olmayan kor-
kung bir sestir (Kryamet igin Süfa üflen-
mesidir).

16. Hem de, onlar (alay yoluyla) §unu
dediler: "Rabb'imiz, gu hesap gününden
önce bizim amel defterimizi (yahut azap,
Cennet payrmrzt) bize acele ver!"
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17. Ey Muhammed! Sen onlartn bu söy-
lediklerine sabret; (din ve dünya igledn-
de) kuwet sahibi olan kulumuz Davud'u

da onlara anlat. Qünkü o, gergekten
(Rabb'ine) gok yönelen bir kimse idi.

18, 19. Biz gergekten da§lara Davud igin

boyun e§dirmigtik; bu da§lar akgam sa-
bah (Allah'r) onunla birlikte tesbih ederler-
di (onun pek yüksek tesbih sesinin yank-
srnr veriyorlardr). Toplanlp gelen kuglara

da Davud igin boyun eÖdirdik; hepsi de
tesbihte ona uyuyorlardt (onun tesbihini
tekrarlryorlardt ; onun saraylanndaki yuva-
lanna dönüyorlardl).

2O. Biz onun hükümranlt§tnt güglendir-

mig; ona hikmet (peygamberlik, faydah
ilim, isabetli gönig) ve davalann hallini (ya-

hut demek istedi§i her geyi güzelce ifade

etme yetene§ini) de vermigtik.

21,n. Ey Muhammed! O hastmlann (da-

SAD SURESI Cüz:23
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vaq ile davahnln) haberi de sana erigti
mi? Hanibirzaman onlar, (Dawd, ibadet-
le meggul oldu§u igin kaptdaki muhafrzla-
nn kimseyi igeri almadrklarr bir srrada) o
mäbedin duvanna tlrmanarak Dawd'un
yanrna girmiglerdi de, Davud onlardan
ürkmügtü. Onlar, Dawd'a demiglerdi ki:
"Korkma! Biz, biridi§erine haksrzhk etmig
iki hasrmrz(davacl ve davalryrz). igte sen
aramrzda adaletle hükmet; haktan hig

§agmave bize do§ru yolu göster!"

23. (Davacr dedi ki:) "Do§rusu, bu adam
benim (din, yahut arkadaghk) kardegimdir.
Onun doksan dokuz digi koyunu (kansr)
var; benim ise tek bir digi koyunum (karrm)
var. Böyle iken: 'Onu da bana ver (onu da,
ben alaca§lm)! 'dedive tartrgmada (iste-
mekte) bana galip geldi."

24. Davud dedi ki: 'Ant olsun ki, o, senin
digi koyununu kendi koyunlanna katmak
istemekle gergekten sana kargr hakstzllk
etmigtir. Taten hig kugkusuz mallannr ka-
nstrran ortiaklann go§u bibirlerinin hakla-
nna tecavüz ederler;ancak iman edip sa-
alih (uygun, dünis$ igler de yapanlar bag-
ka. Onlar da pek azdr." Davud, (bagkasr-
nrn niganhst olan bir kadrnr sevip onunla
evlenmeyi teklif etmesi ve kadrnrn da,
niganr bozup Davud'u tercih etmesiyle,
böylece Davud, benzerlerine sahip oldu-
§u halde bagkalarrnln nimetlerinin de ken-
disinin olmasrnr istemekle) Bizim kendisini
denedi§imizi iyice anladr da, Rabb'inden
ba§rglanma diledi; e§ilip secdeye kapandr
ve tövbe ederek Allah'a yöneldi.

25. Bunun üzerine Biz de, bu davranlglnt
ba§rglamrgtrk. Hig kugkusuz Bizim Katr-
mrzda onun yakrnh§r ve güzel bir äkrbeti
vardrr.

26. (Bizdedik ki:) Ey Davud! Biz seniyer-
yüzünde gergekten halife krldrk. öybyse
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sen insanlar arasrnda hak ile hükmet ve
nefsinin kötü azusuna sakn uyma; günkü
bu, seniAllah yolundan saptrlr. §üphesiz
o kimseler ki, Allah yolundan saparlar, o
hesap gününü unuttuklan igin onlara pek
getin bir azap vardrr.

(21) Allah (C.), Hz. Davud'un hatasrnr temsiliolarak
kendisine göstermek igin Hz. Cebräil ile Hz. Mikäil'i
davah ve davacr olarak iki insan süretinde ona gön-
dermigi. Hz. Davud'un sevdi§i kadrn, henüz Uriya
adrndaki adamla evlenmemigti; ancak evlenme tek-
lifi yaprlmrg ve söz kesilmigi. Sonra Hz. Davud, ona
evlenme teklifi yaptnca, kadrn, Hz. Dawd'u tercih
efnisti. lgte Hz. Davud'un hatasr, bir mü'min karde-
ginin niganhsrna evlenme teklifinde bulunmasdrr.
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27.Biz,9u gökleri, bu yerive ikisinin ara-
srndakiled bogu boguna yaratmadrk (; on-
lan Allah'rn vart§rna, birli§ine ve sonsuz
kudretine delil olarak yarathk). O küfre
saplanmrg olanlar bunu böyle sanryorlar
(;l€inaA ibret gözüyle bakmryorlar). Bun-
dan dolayr o küfre saplanmrg olanlann
Cehennemden vay haline!

28, Yoksa Biz, iman edip sälih (islam'a
uygun ) igler de yapanlan, yeryüzünde
bozgunculuk yapanlarla bir mi tutaca§lz!
Yoksa Biz, tal«rä sahiplerini, yoldan gtkan-

larla bir mitutaca§rz!

29. Ey Muhammed! Bu Kufan, gergek
akrl sahipleri, äyetlerini iyice dügünsünler
ve ö§üt alsrnlar diye sana indirdi§imiz mü-
barek (kutlu) bir Kitaptr.

30. Biz, Davud'a da Süleyman't ba§tgla-
m6trk. Ne güzel kuldu o! Qünkü o gergek-

ten Allah'a hakkryla yöneliyordu.

sAosÜnesi @Cüz:23

31. Hani bir zaman ona, bir alqamüstü
cins (bir aya§rnr trma§r üstüne dikip üg
aya§r üstüne tam olarak basan safkan)
yünik atlar azedilmigti. (Ve Süleyman,
ikindi namazlnl unutup güneg batrncaya
kadar, srralar halinde önünden gegirilerek
kendisine gösterilen bu atlarla meg§ulo!-
mu$u.)

32,33. Süleyman demigtiki: "Ben gergek-
ten bu atlann sevgisini Rabb'imi anmaya
(ikindi namazlna, yahut vakitli ibdaetle-
rime) tercih etmig oldum; nihäyet güneg
battr (krlmak zorunda oldu§um ibadetin
vakti gegti). Haydin, o atlann hepsini geri
getirin!" Sonra (hatasrna keffaret olmasr
igin, etled yoksullara da§ilrlmak rizere) o
atlann boyunlannr ve bacaklannr bizzat
kesmigti.

34. Ant olsun ki, Biz, Süleyman'r da a§rr bir
imtihana täbi tutmugtuk ve tahtnrn üstüne
bir ceset (normal önlemler aldrktan sonra
Allah'a tevekkül etmek yedne pek agrrr

ve gereksiz önlemlerle korumaya galtgtt-

§r o§lunun cesedini) brrakmrgtrk; sonra o,
(hatasrnr anlayp) eski haline dönmügtü.

35. Süleyman dedi ki: "Ey Rabb'im, beni
ba§rgla ve bana, benden sonra higbir kim-
seye nasip olmayacak büyük bir hüküm-
ranhk ver! Qünkü güphesiz Vehhäb, (gok

ba§qlayan) yegäne Sensin."

36. Bunun üzerine Biz, diledi§iyere onun
buyry§uyla rahatga akp giden nizgän
(rüzgär gücüyle gahgan vasrtalan) onun
emrine vermigtik. (Sebe': 1 2)

37, 38. Yine, Biz, her türlü bina ustast ve
dalgrg geytanlarr (geytan diye vasflandt-
nlan savag esirlerini) ve demir halkalarla
ba§h di§erlerini de onun emrine vermi$ik.

39. (Biz, Süleyman'a dedik ki: ; "igte bu
(imkänlar), Bizim ba§tgtmtzdlr. Arttk ister
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(bagkasrna da) ver; ister (kendine) tut; he-
sabr (sormlulu§u) yoktur."

tO. Hig kugkusuz katrmrzda Süleyman
igin yaknhk ve äkbet güzelli§i vardrr.

41. Ey Muhammed! Kulumuz EyTub'u
da an. Hani bir zaman o, Rabb'ine göy-
le seslenmigi (niyazda bulunmugtu): "Ey
Rabb'im, do§rusu seytan beni srkrntrya
ve azaba u§ratil!.." (§eytanrn bana verdi-

§i vesvese yüzünden, ailemi kaypetmek
musibetine sabretmeyip duydu§um bü-
yük üzüntüden, siyatik, felg gibi srklnt ve
azaba u§rad r m./Enbiyä: 83)

42.Eyyub'adedik ki: 'Aya§rnr hareket ettir
(yüniyüS yap)! igte yrkanrlacak ve igilecek
serin (gifa[) bir su!"
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tl3. Ve Bizden büyük bir rahmet ve gergek
akl sahipleri igin büyük bir ö§üt kayna§r
olmak üzere Biz, Eyyub'a ailesini (kendisi-
ni terk etmig ailesini, yahut ölmüg ailesinin
bir benzerini) ve onlarla beraber onlann
bir mislini daha ba§rgladrk.

44. Yine, Biz E1ryub'a dedik ki: "Sen (ha-
tiasrndan dolay egini dövece§ine etti§in
yemin igin) eline bir demet ot saplan a! da,
onunla (egine) vur; yeminini böyle yerine
getir (De§nekle vurup cantnt yakma)!"
Biz, Eyyub'u gergekten sabrrll bir kul bul-
muguzdur. Ne güzel kuldur o! Qünkü o,
gergekten Bize hakkryla yönelmekte idi.

45. Ey Muhammed! Güglü ve basiretli
(kalp gözü agrk) kullanmrz ibrahim, ishak
ve Yakub'u da an.

4'6. Qünkü Biz, onlan hep ährret yurdunu
dügünen özel kullar klldlk (onlara, hep
ährret yurdunu dügünmek özelli§ini ver-
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dik).

47. Ve onlar katrmrzda kesenkes segkin
iyi kimselerdendir.

zl8. Yine, ismail'i, Elyese'yi, Zülkif ide an.
Hepsi de iyi kimselerdendir.

49. igte bu, (o peygamberler igin) bir güzel
anrgtrr. (Yahut bu Kudan, büyük bir ogüt-
tür.) Bütün takvä sahipleri (Allah'a kargr

ayknhklardan sakrnanlar) igin de kesen-
kes äkrbet güzelli§i (güzel bir äkrbet) var-
dtr.

50. O äkrbet, Adn Cennetleridir ki, kaprlarr
y alnrz kendileri igin aqil n lacakt r.

51. Onlar orada sedirlere kurulmug olduk-
lan halde orada gok gegitli meyve ve ige-

cekten isteyecekler.

52. Bir de, yanlannda, gözlerini yalnrz
kendi erkeklerine dikmig olan yagrt güzel-
ler olacaktrr.

53. igte o hesap günü igin size vaatolunan
nimetler bunlardrr.

54. Hig güphesiz bu, bitmek, tükenmek
bilmeyen nzkmrzdrr.

55. igte onlann hali böyle; azgtnlar igin ise,
hig güphesiz kötü bir gelecek vardtr.

56. Bu da Cehennemdir;onlaroraya gire-

cekler. Orasr ise ne kötü biryataktlr!

57. igte artrk bu kaynar suyu ve irini tat-
srnlar.

58. Bu azababenzer daha bagka gegitleri

de vardrr.

59. (Cehennem yaränlannln önderlerine
denilecek ki : "lgte sizinle beraber Cehen-
nemi boylayacak bir güruh." (Önderleri de
diyecekler ki: ) 'Onlar da rahat yüzü gör-

mesinler! Qünkü onlar da (bizim gibi yap-
trklan yüzünden) kesinlikle Cehenneme
giricilerdir."

60. Onlar (önderlere uyanlar) diyecekler
ki: "Hayr! Asrl siz rahat yüzü görmeyesi-
niz; onu (küfni, azabl bize siz sundunuz.
Artrk ( hepimiz igin) ne kötü bir yerdir bu-
rast!"

61. (Yine) onlar diyecekler ki: "Ey
Rabb'imiz! Bunu bize kim sunduysa, bun-
dan dolayr onun ategteki azabrnr iki kat
arttlr!"



Cüz:23

ü ,! ;lüixj @ ,5:l§ s ii!ß& §-.l,iiiÜüitc i
@:6U-i ;..: a;,ii.rli,ir @ jräv'r i|ll -l,r:ii
c.; @"Xil""rjrär{1j1;u1! *yil:r $
'np; 

';;;f g3(Är:y.!n:.{;,c3ajir,er,pr

i1.T;§r $r,, rir i-JlG c @s,2;lli,;ei@
4 ; iüir g.r;'r"pg{clii1 ily} ;;ir @ 6i#;.
a c^i,1ii ä-dr:,§ @ * :r.t Ä 3e;,r{)3.
g i+r iitäl;''a,:; @ ilautü,a,rj, b
.^Jt.Ui.te-JG@;-;sir;is;'*;:1,*,:-§t

@i^1cir;,,*i ii J,H[i+J.n at4'+' 1ü

@ 4;aiii i)cinäE+';t;ia
J!-!irb 3t; @ e.r;.ri§W{;'ai
@ r,i,{ 9i-Jt }*§ +, jt3 

§s u.-'pt yi"

iü @ ui:Jr cJj's; jr @';.jr:.:i 4ctGi?

@ti,'3ixi ilta*.vr e,^,-. i'&j§ u.#

62. Bir de, o azgln l«äfirler diyecekler ki:
" Bize ne oluyor, dünyada kendilerini en
kötülerden saydl§rmrz kimseleri burada
göremiyoruz?"

6il. "Biz onlan maskaraya ahrdrk. Yoksa
(bizim) gözler mionlardan kaydr (gözden
mikagrrdrk)?"

64. igte bu Cehennem yaränrntn tartrgma-
sr hig kugkusuz bir gergektir.

65. Ey Muhammedl Sen onlara de ki:
Ben ancak bir uyarrclyrm ve O bir tek ve
Kahhär (pek kahredici) olan Allah'tan bag-
ka higbirtann yoktur.

66. O, 9u göklerin, bu yerin ve ikisi ara-
srnda bulunanlann Rabb'idir; O, Aztz'dir
(mutlak galiptir), Öafür'dur (gok ba§rgtayr-
crdrr).

67, 68. De ki: "Bu (Ku/an, anlatllanlar,
bundan sonra anlatrlacaklar), pek muaz-
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zam bir haberdir. Siz ise ondan yüz gevi-
riyorsunuz."

69. "O melekler (Adem'in yaratrhgrnr) trar-

trgrrken o ytice meclis hakklnda higbir bil-
gim yoktu." (Bunlar, vahiy ile bana bildiril-
memig olsa, onlan nerden bilecektim.)

70. "Ben ancak apagrk bir uyancr oldu-
§um igin bana vahyolunuyor."

71. Hanibirzaman Rabb'in meleklere de-
migti ki: "Ben mutlaka gamurdan bir insan
yarataca§rm."

72. "igte Ben, onun yaratlhglnl düzenleyip
de ruhumdan ona üftirdü§üm zaman, he-
men ona secdeye kapanrn!"

73. Bunun üzerine btitün meleklerhep bir-
den secde ettiler.

74. Y alrr'z iblis secde etmedi; o, büyüklük
trasladr ve käfirlerden oldu.

75. Allah buyurdu ki: "Ey iUlisl it<i kudret
elimle (ana, baba vasrtiasl olmaksrzrn)
yarattr§rm (pek gerefli) bir varlr§a sede
etmekten seni ahkoyan nedir? Büyüklük
taslamak mr istedin, yoksa (buna hakkl
olan) yücelerden mi oldun (yahut gimdi mi
büyüklük tasladrn, yoksa hep boyle miy-
din)?"

76. iblis dedi ki: "Ben ondan üstünüm;
beni ate$en yarattrn; onu ise bir gamur-
dan yarattrn."

77. Allah buyurdu ki: "Öyleyse hemen grk
oradan (Cennetten, göklerden); günkü
sen kesinlikle kovuldun."

78. 'Ve o hesap gününe de§in Benim
länetim senin üzerinde olacaktrr."

79. iblis dedi ki: "Ey Rabb'im! Öybyse tek-
rar diriltilecekleri güne de§in bana mühlet
ver!"

SAD SÜRES|
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80,81. Allah buyurdu ki: "igte o bellivaktin
(Sü/a üflemenin) gününe de§in sen ger-
gekten mühlet verilmiglerdensin."

82, 83. iotis oeoi ki: "igte Senin izzetin
hakk igin, onlardan ihläsh krhnmrg kulla-
nn hadg, kesenkes hepsini azdup yoldan
grkaraca§rm."

Cüz:.23

B[, 85. Allah buyurdu ki: 'Oyleyse hak
olan (yahut HakKayemin olsun ki,)-Zaten
hep kakk soylerim- Ben, Cehennemisen-
den ve onlardan sana uyanlann hepsin-
den dolduraca§rm."

86. Ey Muhammed! De ki: "Ben buna
(Ku/an'a, vahyi bildirmeye) kargrlrk sizden
bir ücret istemiyorum ve ben oldu§undan
ftarkh olarak goninmeye galqanlardan
(Kudan'r kendili§inden uyduran) de§ilim."

87. "Bu Ku/an, älemler §in yalnrz bti)rük
birö§üttür."

88.'Ve siz onun haberini (do§rulu§unu) bir
zaman sonra kesenkes anlayacakslntz."

ZüMER sÜnesi: gg
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1. Bu kitabrn (Ku/an'rn) indirilmesi, Aaiz
(mutlak galip), Hakfm (her iginde hikmet
sahibi) olan Allah'tiandrr.

2. Ey Muhammed! §üphe yok ki, Biz bu
Kitabr sana ancak hakolarak indirmigizdir.
igte sen bu dini Allah'a has krlarak Allah'a
ibadet et.

3. Haberiniz olsun ki, yalnrz halis olan
(Allah'tan bagkasrnrn ofiak edilmedi§i)
din, Allah'rndrr (Allah, yalnrz bu dini kabul
eder). Allah'tian bagka da birtakm veliler
(meleklerden, cinlerden, putlarla temsil
edilen gahrslardan, güglerden koruyucu
dostlar) edinenler ise, derler ki: "Biz bunla-
ra sadece biziAllah'a iyice yaklagtrrsrnlar
diye tapryoruz." §üphesiz Allah, onlann
aynh§a dügtükleri konularda aralann-
da hükmedecektir (mü'minleri Cennete,
käfirleri de Cehenneme koyacaktrr). Allah,
yalancr, nankör olan kimseyi (bu sfatla-
n var iken) kesinlikle hidäyete erdirmez
(günkü bunlann kalp gözü kapahdrr).

4. E§er Allah, (faz-r muhal) Kendine bir
gocuk edinmek isteseydi, elbette yaratfik-
lanndan birini O, segerdi. (Qünkü Ondan
bagka yaratrcr yoktur. Ve gocuk edinen ile
gocuk edinilen arastnda benzerlik zorunlu
olurdu. Oysaki mahlüklar, yaratllmlglar sr-
nfrndan olan bir varftk ile Allah arasrnda
benzerlik olmasr iml«änstzdrr. igte bundan
dolay) O, bundan münezzehtir; O, Vähid
(zat olarak bir tek) olan, Kahhär (pek kah-
redici olan) Allah'trr.

5. Allah, gu gökleri ve bu yeri hak olmak
( sayrsrz hikmet ve maslahatleri igermek)
üzere yaratmrgtlr. Allah, geceyi gündüzün
üzerine örtüyor (yahut gece süresinden
gündüze katrp gündüzün süresini uzatr-
yor); gündüzü de gecenin üzerine dolu-
yor (yahut katryor; birinin süresini klsaltl-
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yor; di§erinkini uzatryor); günegi de, Ayr
da buyruk altrna almrgtrr. Her biri belli bir
vakte de§in akrp gider. Haberiniz olsun
ki, Allah, yegäne Aziz'dlr (mutlak galiptir),
Gaffa/drr (pek ba§qlayrcrdr r).

ZÜMER SÜRESi



6O7K ZÜMERSÜRES|

€ aiiir;. ;: E |h ii i+r'',* :, W
; * ;3:üi t ia.;,.3*- ls +uidi.ir ;
ijri LiJr d i<irar FJi'+ -t.:s4 * *
* |& :*'irt ifi 6j;J,! @ oj;;;i;"i ir
i;li : ; t s i,s: ;;; ü3ä itr reisit, #. -*;
'& L, w'&, &,-, J 13 L';i -,:,

,iü;ir I ri1! @rriä r tt4'* flö;:ä
# 4'*.'i; riy'i *q';.',ci,,L
l; ij':sa;.rit:{t l.',8 3'# U gf,';,:'ec
aC; üi @ )A,-c;!r a *1\;e o *'# ß
' i r'z::; ri.'i'ti:*Vr Ii*i *G'rLc S1r ;Gi

u,iepxs r"$r, u:;x- :,,-it,s#-.b,!
rrt;r rj;i eit:E ':-+ @'.rUt' tji';:6-
isr §'ri i"z:''-r":fu r :$4 r;ti i;u.' §',
@;ut;*, iÄ i';rt2t i';-,X; +Ü

6. Allah, sizi bir tek nefisten (Adem'den)
yaratmrgtrr. Sonra ondan da eginiyarat-
mrgtrr. Sizin igin sa§mal hayvanlardan
da (deve, sr§rr, koyun ve kegiden, digi
ve erkeklerin toplamr olarak) sekiz gift
meydana getirmigtir. Sizi analannrzrn
karnrnda üg karanhka (karrn, rahim,
cenin torbasrnda) gegitli agamalardan
gegirerek yaratryor. igte sizin Rabb'iniz
bunlarr yapan Allah'trr. Hükümranhk
yalnrz Onundur. Ondan bagka tanrr
yoktur. Oyleyse (yalnrz Ona tapmaktan)
nasr I döndürülüyorsunuz?

7. E§er nankörlük edip küfre saplana-
cak olursanrz, bilin ki, Allah'rn size (sizin
gükrünüze) ihtiyao yoktur. Yine de O,
kullarrnrn küfrüne razt olmaz. Yok, e§er
gükredecek olursanrz, Allah, sizin igin
(Kendisinin bir menfaati oldu§u igin de-

§il, sizin saadetinize vesile oldu§u igin)
bundan hognut olur. Higbir günahkär
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da bagkasrnrn günahrnr yüklenmez (hig
kimsenin nankörlü§ünün, küfrünün ve-
bali, bagkasrna gegmez). Sonra hepini-
zin dönügü yalnrz Rabb'inizedir. igte O,
bütün iglediklerini zi sitze haber verecek-
tir. Qünkü O, kalplerde olan her geyi ke-
sinlikle hakkryla bilendir (higbir ameliniz
Ondan gizli kalmaz).

8. §u insana bir zarar dokundu mu,
Rabb'ine yönelerek yalntz Ona yalva-
nr. (Qünkü srkrntr anlarrnda akrl, yan-
hg yönlendirmelerden kurtulup frtratrna
avdet eder ve her igin merciinin yegäne
Allah oldu§unu anlar.) Sonra Allah,
Kendisinden ona bir nimet ba§rgladr mr,
daha önce yalvarmrg oldu§u Rabb'ini
unutur (Yahut kaldrrrlmasr igin Allah'a
yalvardr§r srkuntryr unutur) ve Allah
yolundan saptrrmak (sapmak) igin Ona
denktaglar kogmaya kalkrgrr. De ki: Küf-
rünle biraz yaga; günkü sen kesinlikle
Cehennem yarän r ndansr n.

9. Yoksa geceleri secde ederek ve
ayakta durarak ibadet eden, ährreüen
(ährret azabrndan) gekinen ve Rabb'inin
rahmetini uman kimse mi? (käfir ve
günahkär gibi olacak!) Ey Muhammed!
De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu
higl Ancak sa§hkh akrl (akl-r selim) sa-
hipleri hakkryla dügünüp ö§üt alabilirler.

10. Ey Muhammed! (Benim tarafrmdan
onlara) söyle ki: Ey iman etmig olan kul-
larrm! Rabb'inizden (buyru§una aykrrr
davranrglardan) sakrnrn. Bu dünyada
iyilik yapanlara büyük bir iyilik (dünya-
da srhhat, afiyet, öbür dünya da Cen-
net) vardrr. Ve Allah'rn yeryüzü genigtir.
(Bulundu§unuz yerde dininizi yagaya-
mryorsanrz, bagka yerlere gög edin.)
Yalnrz (din u§runa srkrntrlara) sabre-
denlere mükäfatlan hesapsrz olarak
ödenecektir.
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11. De ki: '§üphesiz bana buyurulan, bu
dini Allah'a halis klarak yalnrz Ona tap-
mamdrr."

12. "Bir de, bana buyurulan, (bu ümmet-
ten) Müslüman'lann ilki olmamdrr."

13. De ki: "E§erben, Rabb'ime kargr gele-
cek olursam, pek büyük bir günün azabrn-
dan korkanm."

14. De ki: "(Evet,) ben dinimiAllah'a halis
krlarak yalnrz Allah'a tiapanm."

15. Ey Allah'a ortak koganlar! Artrk siz
Allah'tan bagka diledi§inize tapn (da,
görelim). De ki: "Gergekten en büyük hüs-
rana u§rayanlar, kryamet günü kendilerini
ve ailelerini hüsrana u§ratanlardlr. Habe-
riniz olsun ki, bu, apagrk hüsranrn ta ken-
disidir."

16. Onlann üstlerinde de kat, kat ateg var-
drr; altlannda da kat, kat ateg vardtr. igte
Allah, kullarmr bununla (bu azapla) korku-

608

tuyor. Ey kullanm! Öyeyse Benden (Bana
kargr aykn davranqlardan) saknrn.

17. Ta§üta (bätrl tannya tapmal«tan ka-
grnrp da, yalnrz Allah'a yönelenlere ise,
(peygamberlerin lisanryla, yahut ölüm
anrnda melekler taraf rndan) müjde vardrr.
Ey Muhammed! igte o has kullarrma müj-
de ver.

18. O kullarrm ki, bu söze iyice.kulakverip
de, sözün en güzeline uyarlar. lgte Allah'rn
hidäyete erdirdi§i kimseler onlardrr ve igte
sa§lam akl (akl-r selim) sahipleri de on-
lardrr.

19. Ey Muhammed! Yoksa hakknda azap
kükmü sabit olmug olanr, yoksa ategte
olanr sen mi kurtaracaksrn?

20. Ancak Rabb'lerinden (Ona kargraykr-
n davranrglardan) saknanlar igin, kat, kat
üzerine yaprlmrg, altrndan rrmaklar akan
kögkler vardrr. Bu, Allah'rn vaadidir. Allah,
vaadinden @ymaz.

21. Görmedin miki, Allah gu gökten birsu
indirmig de, onu yeryüzündeki kaynaklara
yerlegtirmig; sonra onunla türlü renklerde
ekinler bitiriyor; sonra onlar tiamamen ku-
rur da, sapsan olduklannr gönirsün; sonrcl
da onu bir ot krnntrsr durumuna getiriyor.
Hig kugkusuz bunlarda sa§lrklr akl (akl-r
selim) sahipleri igin büyük bir o§üt vardrr.

züuen sünesi
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22.Pekiyi, Allah'tn, gönlünü islam'a ag[t-
§r, bu sayede Rabb'inden bir nur üzerin-
de olan kimse, ( gönlü kaskatl olan kim-

se gibi) olur mu hig! Allah't anmamaktan
dolayr kalpleri kaskail kesilmig olanlann
vay haline! igte onlar apagrk bir sapknhk
igindedirler.

23. Allah sözün en güzelini, (bö!ümleri,

icäzda, latv ve mana güzelli§inde, genel
faydalarr bildirmekte) birbirine benzer,
(brkrlmadan) tekrar, tekrar okunan (yahut
her geyi, zrddryla beraber ikiger olarak an-
latan) bir Kitap olarak peyderpey indirdi.
Rabb'lerinden korkanlarrn derileri (tüyleri)

onun okunmasrndan ürperir. Sonra hem

derileri, hem de gönülleriAllah'tn (rahme-
tinin, ma§firetinin) zikri kargstnda yumu-
gar (sükünet bulur). lgte bu Kitap hidäyet
rehberidir; Allah diledi§ini onunla hidäyete
erdirir. Allah, (akhnrve hür iradesiniyanltg
kullandr§r igin) kimide sapkrnhkta brral<a-
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cak olursa, arük ona yol gösterecek higbir
kimse yoktur.

A. Pebyt, kryamet gününde azabtn gid-

detinden (elleri ba§lt oldu§u igin) yüzüyle
korunmaya gahgan kimse, (bu azaptan
emin olan kimse gibi) olur mu hig! Talim-
lere de: "Kazanmakta oldu§unuzu tadtn,
bakahm!" denilecek.

25. Onlardan öncekiler, (azabrn gelece-

§ini söyleyen peygamberlerini) yalanla-
mrglardr da, hig ummadrklan yerden azap
gelip kendilerine gatvermigti.

26. Böylece Allah, dünya hayattnda onla-
ra o periganh§t tattrrmtg; ähtret azabt ise,

elbette daha büyüktür. Bunu bir bilseler-
di!..

27.Hemde, ant olsun ki, dügünüp ö§üt al-
srnlar diye Biz, bu Ku/an'da gu insanlara
her türlü öme§i vermigizdir.

28. (Anlayp ayklnltklardan) saktnstn-
lar diye, Biz e§risiz bü§nisüz (pürüzsüz)

Arapga bir Ku/an indirmigizdir.

29. Allah, birgok ortaklann sahip olup 9e-
kigtirip durduklan erkek bir köle ile yalnz
bir efendisi olan ekek bir köleyi ömek
olarak vermigtir. Bu ikisi egit olur mu hig!

(Birgok tannya tapan mügrikler ile yalnrz
Allah'a tapan Müslüman'lar bir olurlar mt
hig! ) Her hamd (övgü), AIlah'a mahsus-
tur. Hayrr! Onlann go§u bilmiyorlar (; Ona
ortak koguyorlar).

30.Ey Muhammed! §üphesiz sen de öle-
ceksin; onlar da ölecekler.

31. Sonra siz kryamet günü Rabb'inizin
huzurunda davalagacakstn tz.

züruEn sünesi
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32. Öybyse Allah'a kargl yalan uyduran
(Ona ortak, evlat isnat eden) ve kendisine
hakikat (Ku/an) erigince onu yalanlayan-
dan daha zalim kim olabilir! Käfirler igin
Cehennemde bir yer mi yoktur!

33. O hakikati(Ku/an'r) getiren (Muham-
med) ve onu tasdik edene (mü'minlere)
gelince, igte onlar talcuä sahiplerinin ta
kendileridir.

34. Bunlar igin Rabb'leri katrnda diledikleri
her gey vardr r. igte laylkryla iyilik edenlerin
mükäfatrbudur.

35. Qünkü Allah, onlarrn iglemig olduklarr-
nrn en kötüsünü bile örtecek (silecek) ve
onlara iglediklerinin en güzeliyle (en mü-
kemmelinin) mükäfatlarr nr verecektir.

36. Allah, kendi kuluna yetmez mi? Onlar,
seni Allah'tian bagkalarryla korkutuyorlar
(putlannrn seni garpacaklannr söylüyor-
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larl. Zalen (akhnr ve hür iradesini do§ru
kullanmadr§r igin) Allah, her kimi sapkrn-
hha brrakacak olursa, afirk onu do§ru
yola iletecek bir kimse yoktur.

37. Allah, her kimide (akllnl ve hür irade-
sinido§ru kullandr§r igin) hidäyete erigtire-
cek olursa, artrk onu saptlracak bir kimse
yoktur. Allah, Aziz (mutlak galip) ve og ah-
crolan de§ilmidiP

38. Ant olsun ki, e§er o Allah'a ortak ko-
ganlara: "$u göklerive bu yeri kim yarat-
mr$rr?" diye soracak olursan, hig kugku-
suz :'Allah!.." diyeceklerdir. De ki: Öyeyse
gördünüz mü (baksanrza): Allah, bana bir
srkntr vermeyi isteyecek olursa, Allah'tan
baSka da taptrklanntz, Onun verdi§i srkln-
tryr kaldrrabilirler mi? Yahut Allah, bana
bir rahmet dileyecek olursa, onlar Allah'rn
rahmetini engelleyebilirler mi? De ki: Bana
Allah yeter. Tevekküledenler, yalnrz Ona
tevekkül ederler.

39,40. De ki: Ey halkrm! Siz kendi halinize
göre hareket edin;güphesiz ben de kendi
halime göre hareket edece§im. Kendisi-
ni perigan edecek azap kime gelecek ve
däimiazap kime inecek, yaklnda bilecek-
siniz.

zünaen sünesi
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41. Ey Muhammed! Kugkusuz Biz sana
bu Kitabr insanlann yarartna hak olarak
indirdirk. Artrk her kim, do§ru yolu tutacak
olursa, kendisi igin tutmug olur; her kim
de do§ru yoldan sapacak olursa, ancak
kendi aleyhine sapmtg olur. Zaten sen
onlann üzerine bir vekil de§ilsin (ki, onla-
rr hidäyete icbär edesin; sen ancak tebliÖ

edicisin).

42. Allah, ölümleri vaktinde (hem aktl ve
temyiz fonksiyonlannl, hem de nefes ve
hareket fonksiyonlannt icrä eden) nefsleri
(hem zahir, hem bätrn hayatt) sona erdi-
rir; ölmeyenin ise, uykusunda (nefes ve
hareket fonksiyonlannl ic€ eden) ruhunu
(bätrn de§il, yalntz zahir hayattnt) sona
erdirir. Böylece Allah, ölümüne hükmettik-
lerinin canlannt, (birdaha bedene dönme-
mek üzere) tutar; diÖerinin (uykudakinin,
akl ve temyiz fonksiyonlannt icrä eden)
canrnr ise, belli bir vakte (eceline) de§in
(yagamak üzere) salverir. Hig kugkusuz
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bunda iyi dügünen bir toplum igin büyük
ibretler vardrr.

zl3. Yoksa Allah'tan bagka da (taptrklannr)
gefaatgiler mi edindileP De ki: Ya onlar,
higbir geye mälik de§illerse ve hig akl er-
diremiyorlarsa!..

4. De ki: Bütün gefaat (esirgemek,
günahkärr saalihler zümresine katmak
gücü), yalntzAllah'rndtr. §u göklerin ve bu
yerin hükümranh§r yalnzOnundur. Sonra
ancak Onun huzuruna döndürüleceksiniz.

tlS. Allah, yegäne Tann olarak antltnca
('Allah'tian bagka higbir tann yoktur; O,
yegäne Tanndrr; orta§r, gefaatgi yedek
tannlar yoktu/' denilince), ähtrete (hig

veya bedenf olarak) inanmayanlann gö-
nülleri darahr; Allah'tian bagka tiannlan da
anrhnca, hemen ytltgrrlar.

tl6. De ki: Ey su gökleri ve bu yeri yok-
tian var eden, ey gizliyi de, agt§t da bilen
Allah'rm! Anlagmazlt§a dügtükleri geyler-

de kullarrnrn arasrnda hükmedecek olan
yalnrzSensin.

47. Ye e§er yeryüzünde olanlann hepsi
ve onunla beraber bir katl daha o zalim-
lerin olsa, kryamet gününde u§rayacak-
lan giddetli azaptan kendilerini kurtarmak
igin mutlaka hepsini fidye olarak verirlerdi.
Allah'tan onlann kaqtslna hig ummadtkla-
n geyler de gtkacakttr.

züuen sünesi
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48. Onlann igledikleri kötülükler de, (o
gün) ortaya grkmrg ve kendisiyle alay et-
tikleri azap onlarr kugatmrg olacaktlr.

49. igte gu insana bir zarar dokundu mu,
yalnz Bize yalvanr; sonra kendisine tara-
frmzdan bir nimet ba§qladlk mt: "Bu, an-
cak bilgim sayesinde (yahut Allah, benim
buna layk oldu§umu bildi§i igin) bana ve-
rilmigti/'der. Haytr! O, bir imtihandrr; an-
cak onlann go§u bilmiyorlar.

50. Do§rusu, onlardan öncekiler de bu
sözü (Ben, bunu bilgim sayesinde elde et-
tim), söylemiglerdi de, kazandrklan, kendi-
lerine fayda vermemigti.

51. Nihäyet igledikleri kötülüklerin cezast
onlan garpmqtl. igte buntardan da zul-
medenlerin igledikleri kötrilüklerin cezast,
kendilerini garpacaktrr. Onlar, Allah'r äciz
brrakabilecek (azabrndan kurtulabilecek)
de de§illerdir.

6'.12

52. Onlar bilmediler mi ki, Allah, gergekten
diledi§inin nzkrnr bollagtrrrr; diledi§inin nz-
krnr da krsar. Hig kugkusuz bunda inanan
bir toplum igin büyük ibretler vardrr.

50. De ki: Ey kendinefislerialeyhine agrn
davranan kullanm! Allah'ln rahmetinden
umut kesmeyin; günkü Allah, gergekten
(girkten bagka /Nisä:48, 116 ) bütün gü-
nahlan ba§qlayabilir. (Yahut tövbe ede-
nin bütün günahlannrba§rglar.) Qünkü Al-
lah, yegäne Gafü/dur (gok ba§rglayrcrdrr),
Rahfm'dir (gok esirgeyicidir).

34. Size azap gelip gatmadan önce yalnrz
Rabb'inize yonelin ve yalnlz Ona teslim
olun; sonra size yardtm olunmaz.

55. Sizin ummadt§tnrz bir anda o aza-
brn ansrzrn size gelivermesinden önce,
Rabb'inizden size (insanlara) indirilmig
olanrn en güzeline (Kudan'a) uyun.

56. Kiginin:'Allah'a karg igledi§im suglar-
dan dolayr eyvahlar olsun bana! Ben hig
güphesiz (Allah'ln hak diniyle, dinin men-
suplanyla, Kitabryla) alay edenlerdendim!"
diyece§i gün gelmeden önce (Kufan'a,
buyruklara uyun).

züuen s0nesi
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57, 58. Yahut kiginin:'Allah, beni hidäyete
erigtirseydi, hig kugkusuz ben de (girk ve
günahlardan) saknanlardan olurdum"
veyahut kigi o azabr gördü§ünde: "Kegke
benim igin bir kez daha (dünyaya donüg)
olsaydr da, (inang ve amelde) iyilerden
olsam!" diyece§i gün gelmeden önce
(Ku/an'a, buyruklara uyun).

59. (Allah tarafrndan kendisine denile-
cek ki:) "Hayrr! Ayetlerim herhalde sana
gelmigti de, sen onlan yalan saym§; bü-
yüklük taslamrg ve küfre saplananlardan
olmugtun."

60. Ve kryamet günü, (dünyada) Allah'a
kargr yalan söylemig olanlan, yüzleri kap-
kara göreceksin. Büyüklük taslayanlar igin

Cehennemde bir yer mi yok!

61. Allah, talcvä sahiplerini de (saalih

amelleri sebebiyle) saadete erdirecektir.
(Yahut girk ve günahlardan saknanlart
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saadet yed olan Cennete erdirecektir.)
Onlara higbir kötülük dokunmayacak; on-
lar kaygrlanacak da de§illerdir.

62. Allah, her nesneyiyoktan var edendir
ve O, her geye vekildir (diledi§igibitasar-
ruf etmektedir).

63.§u göklerin ve bu yerin (ya§mur, bitki
vs. gibi hazinelerinin) anahtarlart, AIlah'tn
kudret elindedir. Allah'rn äyetlerini inl«är

edenler ise, hüsrana u§rayanlann ta ken-
dileridir.

64. Ey Muhammed! De ki: Ey cähiller! Siz
bana, Allah'tian bagkasna da tiapmamt mt
emrediyorcunuz?

65. Ve ant olsun ki, sana da, senden ön-
ceki peygamberlere de vahyolunmu$ur
ki, e§er (ümmetiniz) Allah'a ortak kogacak
olursan (olursa), kesenkes amellerin boga
giderve hig güphesiz hüsrana u§rayanlar-
dan olursun.

66. Hayr! Ondan (öncekiäyette belirtilen
sebepten) dolay sen yalntz Allah'a tap ve
(Onun nimetlerine) gükredenlerden ol.

67. Onlar (Allah'a ortak koganlar), Allah'l
hakkryla takdir edemediler. Oysaki ktya-
met günü btitün dünya, Ounu hükümranlt-

§rnda ve tasarrufundadtr; bütün gökler de,
Onun kudret eliyle dünilecektir. O, müg-
riklerin ortak kogtuklanndan son derece
münezzeh ve yücedir.
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68. Ve Sü/a üfürülecek; igte o anda bütün
göklerde ve yerde canh olarak ne varsa
hepsi cansrz olarak yere dügecek; yalnrz
Allah'rn diledikleri (Cebräil, Mikäil, israfil,
Ar9'r yüklenmig olan melekler, Cennet
hurileri ile o§lan hizmetgileri, Cennet ve
Cehennem görevlileri) kalacaktrr. Sonra
Sür'a ikinci kez üfünilecek; bir de bakar-
srn ki, bütün ölüler mezarlanndan kalkmrg
baknryorlar (bekliyorlar).

69. O dünya ise, Rabb'inin nuru ile (o gün
yarataca§l vasrtasrz özel bir rgrk ile, yahut
Rabb'inin adaleti ile) aydrnlanacak;o kitap
da (amel defterleri de hesap igin) ortaya
konulacak; peygamberler ve gahitler (Mu-
hammed ile ümmeti, melekler, gehitler) de
(hesap yerine) getirilecek ve onlar arasln-
da hakkaniyetle hükmedilecektir; zaten
onlara hig zulmedilecek de§ildir.

70. Ve hekesin yaptr§rnrn kargrh§r tasta-
mam kendisine verilecektir. Zaten Allah,
onlann yapilklannr en iyibilendir.

71. Ye bütün l«äfirler zümre, zümre (sr-
nrf, srnrf) Cehenneme sünilecek. Nihäyet
Cehennemin kaprlanna vardrklannda
kaprlan agrlacak. Cehennemin bekgileri
de onlara diyecekler ki: "Size iginizden,
Rabb'inizin äyetlerini size okuyan ve bu-
güne kavugaca§rnrzr söyleyip sizi uyaran
Elgiler (peygamberler) gelmedi mi?" Onlar
da diyecekler ki: "Evet, geldi; ancak (akrF
lannr ve hür iradelerini do§ru kullanmadtk-
lan igin) azap kelimesi (hükmü), käfirlerin
üzerine hak (sabit) olmugtur."

72. Onlara denilecek ki: "Haydin, Cehen-
nemin kaprlanndan.igeri girin; sizler hep
orada kalacaksrnrz. lgte (hakka kaqr) bü-
yüklük taslayanlann yeri ne kötü imig!"

73. Rabb'lerine kargr talcväyr gözetenler
(ayknhklardan sakrnanlar) de, zümre,
zümre Cennete sevkedilecekler. Nihäyet
Cennetin kaprlanna vanp da, kaprlar agr-
laca§r ve Cennet bekgileri onlara: "Sela-
mün aleyküm (selam size)! Hog geldiniz,
artrk hep kahcr olarak bu Cennete girin!"
diyecekleri zaman (en büyük saadete er-
mig olacaklardrr).

74.Y e Cennet yaränl diyecekler ki: Allah'a
hamdolsun ki, bize verdi§isözü do§ru ola-
rak gergeklegtirdi; bizi bu Cennet yurduna
väris kldr; bu Cennetin neresine istersek
orasrna konuyoruz. igte güzel amel sahip-
lerinin mükäfatr ne güzelmig!

zÜuen SÜRES| 614
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75. Bir de, o gün melekleri göreceksin
ki, Arg'rn gevresini kugatarak Rabb'lerine
hamd ile tesbih ediyorlar. Ve insanlar ara-
srnda hakkaniyetle hükmedilmig olacak
(yahut melekler arastnda hakkaniyetle
hükmedilip mertebelerine göre yerlegtiri-

lecekler) ve (mü'minler, melekler taraftn-
dan):'Abmbrin Rabb'ine hamdolsun!"
denilecektir.

uü'nrtiu sÜnesi: ao

Bu sürenin di§er bir adr da öafi/dir; Mekke'de

@. süre olarak näzil olmustur; 85 äyettir. Süre,

adrnr, Firavun ailesinden Mü'min (iman eden)

bir kigiyi anlatian 28. äyetten, öafir (Ba§rglayan)

adr n r da, 3. äyetin bagt ndaki kelimeden almt gt r.
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2. Bu Kitabrn (Ku/an'tn) indirilmesi, Aziz
(mutlak galip), Alfm (her geyi hakkyla bi-
Ien) Allah'tandrr.

3. O Allah ki, günahlan ba§rglayan, töv-
beleri kabul eden, azabt getin olan, lütfu
keremi genig olandrr. Ondan bagka higbir
tann yoktur. Son dönüg ancak Onadtr.

4. Küfre saplanmrg olanlardan ba,gkast,

Allah'rn äyetleriyle u§ragmaz. Ey Muham-
med! Oyleyse onlann (ticaret igin) mem-
leket, memleket (esenlikle) dolagmalan,
sakrn seni yanrltmasrn. (Onlar yaknda
küfürlerinin cezasrnl bulacaklardt. Onlann
äkrbetleri cehennemdir.)

5. Onlardan önce Nuh kavmive onlardan
sonraki 1Ad, Semüd vs. gibi peygamberle-
re kargr) birlegen topluluklar da, peygam-
berlerini yalanct saymtglardt ve her üm-
met kendi Elgisini (peygamberini) yakala-
yrp öldürmek, ezä vermek ve hakk bättl
ile kaldrrmak igin mücadele vermiglerdi.
Derken Ben, onlan yakalaytverdim. Bak,
igte azabrm nice oldu!

6. igte böylece bu l«äfirlerin de, kesin-
likle Cehennem yatänt olduklanna dair
Rabb'inin hükmü sabit olmugtur.

7. Arg'r yüklenmig olan ve bir de gevresin-

de bulunan (onun idaresinive korumaslnt
deruhte eden) melekler, Rabb'lerini hamd
ile tesbih ederler; Ona hakkryla iman eder-
ler ve mü'minlerin ba§rglanmast igin goyle

niyaz ederler: "Ey Rabb'imiz! Sen rah-
metge ve ilimce her geyi kuqatmlgstndtr.
Öyteyse tovbe edip Senin yoluna uyanlarl
ba§qla ve onlan Cehennem azabtndan
koru!"
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8.'Ey Rabb'imiz! Hem de, onlan da, on-
lann atialanndan, eglerinden ve nesillerin-
den saläha ermig (dininiyagamrg) olanlan
da kendilerine vaat etti§in Adn Cennet-
le/ine koy! Qünkü güphesiz yegäne Aciz
(en üstün güce sahip olan), Hakim (her
iginde hikmet bulunan) Sensin."

9.'Ve onlarr kötülüklerin azabrndan koru!
Zaten o gün Sen, kimi kötülüklerin aza-
brndan koruyacak,olursan, ona gergekten
rahmet etmig olursun. Bu ise, pek büyük
saadetin ta kendi§idir."

10. (Cehenneme girdiklerinde) käfirlere
goyle seslenilecbktir: (Dünyada) siz ima-
na ga§rnldr§lnzdä hemen inl«är ederken
Allah'rn size olan krzgtnh§r, sizin (kötülük-
lere sünlkledi§i igin, gimdi) kendinefsinize
olan krzglnh§rnlzdan kugkusuz daha bü-
yüktür. (Yahut girndiAllah'ln size olan krz-
grnfu§t, kötü!üklere sünikledi§i igin, gimdi
sizin kendi nefsiirke olan klzgrnhstnrzdan
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kugkusuz daha büyüktür. Qünkü siz ima-
na ga§rnldr§rnrzda hemen inl«är ediyordu-
nuz.)

11. Cehennem yadnl diyecekler ki: "Ey
Rabb'imiz! Bizi iki kez canstz klldrn; iki
kez de canh krldln. (Bizi ilk kez cansrz
maddelerden olugan meniden meydana
getirdin; ecelimiz geldi§inde de ikinci kez
canrmrzr ahp bizicanstz krldrn. Ve bizi ilk
kez cansrz maddelerden meydana getirip
hayat verdin; ikinci kez de öldükten sonra
kryamet günü bizi yeniden dirilttin. Yahut
bir kez bizi ecelimiz geldi§inde öldürdün;
ikinci kez de mezarda sorgulamak igin biz
dirilttikten sonra ve sorgulama bittikten
sonra canlmrzr aldrn. Yine bizi bir kez me-
zarda sorgulamak igin dirilttin; ikinci kez
de kryamet günü bizi dirilttin.) Artrk biz gü-
nahlanmlzl itiraf ettik. Bundan sonra bura-
dan grkmaya biryolvar mldtP"

12. (Onlara denilecek ki :) "igte bu aza-
brmrzrn sebebi gudur ki, (dünyada) bir
tek (ortaksrz) Allah'a ga§rrrllnca, siz inkär
ederdiniz; Ona ortak kogulunca da, inanrr-
drnrz. Arilk hüküm, Aliyy (yüceler yücesi)
Kebir (pek büyük) Allah'rndrr."

13. Allah Odur ki, size (vart§rnl, birli§ini,
kudretini bildiren) äyetlerini gösteriyor ve
size gu gökten rzk ( rzktnl'zrn sebeplerini)
indiriyor. Taten ancak yalntzAllah'a yöne-
lenler dügünüp ibret alrr.

14. Öybyse l«äfirlerin hoguna gitmese de,
dini Allah'a halis krlarak yalnzOna yalva-
nn!

15. Srfatlan pek yüce olan, (meleklerin,
sevaplann derecelerini, mü'minlerin Cen-
netteki dereclerini yükselten) Arg'rn sahibi
Allah, o kavugma (kryamet) günüyle uyar-
mak igin, kullanndan diledi§ine Kendibuy-
ru§undan olan vahyi indirir.
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16. O gün onlar meydana grkarlar (me-
zarlanndan grkarlar. Bütün srrlan ve amel-
leri meydana grkar); onlardan higbir gey
Allah'a gizli kalmaz. Bugün hükümranhk
kimindir? Kahhär (pek kahredici )olan bir
tekAllah'rndrr.

(16) Bu äyet, o gün väki olacak sual ve cevabr an-
latmaktadrr. O gün : "Hükümranhk kimindir bugün?"
diye seslenilecek ve mahgerdekiler de: "Kahhär
olan bir tek Allah'rndr/' diye cevap verecekler.

Di§er bir gönige göre ise, soru soracak olan da,
evap verecek olan da Allah'ür. Qünkü riväyet olu-
nuyor ki, kryamet günü Allah, bri'tün mahlüklan, saf
gümüg misali bembeyaz ve üzerinde Allah'a hig
isyan edilmemig bir düz arazide toplayacak. igte o
zamani "Hükümranhk kimindir bugün?" diye sorula-
cak; sonra da: "lGhhär olan bir tek Allah'rndrfl diye
cevap verilecek.

Bir di§er görüge göre ise bu äyet, hal lisanrnrn söy-
leyeceklerini anlaür ki, o gün mecäzi tasamrf se-
beplerinin ortadan kalkmasr ve bättin fiillerin ilähi
kudret eline mahsus olmas demektir.
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17. O gün herkese ettiklerinin kargrfu§r ve-
rilecek; o gün herhangi bir haksrzhk olma-
yacaktrr. Qünkü kugkusuz Allah, hesabt
pek gabuk (ve do§ru) görendir.

18. Ey Muhammed! Hem de, sen onlarr
yaklagmakta olan o günle (kryamet günü
ile) uyar! Hani o gün insanlar, kederle-
rinden yutkunurken yürekleri a§rzlanna
gelecektir. Zalimlerin higbir can dostu da
olmayacak; sözü dinlenir bir gefaatgisi de
olmayacaktrr.

19, Allah, gözlerin (kadrnlara) hain baktgr-
nr da bilir; gönüllerin gizlediklerini de bilir.

20. Ve Allah, hep hak (adalet) ile hükme-
der; onlann Allah'tian baOka da yalvardtk-
lan ise, higbirgeye hükmedemezler. Qün-
kü Allah, gergekten yegäne Semi'dir (her
geyi hakkryla igitendir), Basfidir (her geyi
tamamryla görendir).

21. Onlar yeryüzünde dolaglp da, kendi-
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lerinden önce gelip gegenlerin sonu nice
oldu, görmüyorlar mr? Onlar hem güg
(kudret ve imkän) hem de yeryüzünde
meydana getirdikleri eserler (kaleler, sur-
larla muhkem kentler) bakrmrndan ken-
dilerinden daha üstün idiler. igte Allah,
onlan günahlanndan ötüni garpü. Onlarr
Allah'a kargr koruyan da olmadr.

22. igte bunun sebebigu idi: Elgileri (pey-
gamberleri) kendilerine gergekten apa-
grk deliller (mucizeler, apagrk hükümler)
getirdikleri halde onlar inkär etmiglerdi.
Bundan dolay Allah, onlarr garpt. Qünkü
Allah, gergekten gok güglüdür; azabr gok
getindir.

23, 24. Ant olsun ki, Biz, gergekten
Musa'yr da mucizelerimizle ve apagrk ke-
sin delil ile Firavun'a, Häman'a (Mü'min:
36) ve Kaarun'a (Kasas:76) göndermigtik.
Ancak onlan "Bu, büyük bir büyücü, bü-
yük bir yalancrdr/' demiglerdi.

25. Böylece Musa, tarafrmrzdan onlara
hakkr getirince, onlar (Firavun ile erl«änr)
demiglerdi ki:'Onunla birlikte iman eden-
lerin o§ullarrnr (eskide yaph§rnrz gibi yine)
öldürün, kadrnlannt ise sa§ brrakn" (ki,
Musa'nrn bu davasrnr kendilerine u§ur-
suzluk saysrnlar ve ona yardrm etmekten
vazgegsinler). lGfirlerin ger planr (tuza§r)
ise, hep boga grkar.
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26. Firavun da, (kendisine: "Musa, senin
korktu§un adam de§il; bu bir sihibazdrr;
onu öldürmen, bizim aleyhimize olur; o
zaman halk, onun iddialanna cevap ve-
remedi§imizi sanr/' diyen erkänrna) dedi
ki: "Brrakn beni, Musa'yl öldüreyim;o da
Rabb'ine yalvarsrn, dursun! Qünkü ben,
onun dininizi de§igtirmesinden veya bu
ülkede fesat (kangrkhk) grkarmasrndan
gergekten korkuyorum."

27. Musa da dedi ki: "Ben do§rusu, o
hesap gününe inanmayan her büyüklük
taslayandan, benim de Rabb'im, sizin de
Rabb'iniz olan Allah'a sr§rndrm."

28. Firavun'gillerden olup imanrnr giz-
leyen mü'min bir adam de dedi ki: "Siz,
'Rabb'im, yalntz Allah'tl/ demesinden do-
layr bir adamr öldürecek misiniz? Oysaki
bu adam, size Rabb'inizden gergekten
mucizeler getirmigtir. Hem de, e§er o, ya-
lancr ise, yalanr kendi aleyhinedir; e§er
do§ru söylüyorsa, sizi korkuttu§u azabrn
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bir krsmr olsun, (bu dünyada) size garpar.

Qünkü Allah, agrn giden yalancr kimseyi
kesinlikle hidäyete erigtirmez."

29. "Ey kavmim! Bugün bu ülkede
häkimler olarak yönetim sizindir. Ancak
Allah'rn azabr gelip gattrör takdirde kim
bize yardrm ede(?" Firavun dedi ki: "Ben
size ancak gördü§ümü gösteriyorum ve
size do§ruluk yolundan ba,gkastnt sa§ltk
vermiyorum."

30,31. iman etmig olan o zatdadedi ki:
"Ey Kavmim! Gergehen ben sizin igin Nuh
kavminin, Ad, Semüd ve onlardan sonra
gelenlerin durumu gibi, (peygamberlere
kargr) birlegmig olan frrkalann gününün
(baglanna gelenlerin) benzerinin baglnlza
gelmesinden korkuyorum. Zaten Allah,
kullarrna zulüm dileyecek de§ildir."

32,33. "Ey kavmim! Gergekten ben sizin
igin ba§ngp ga§ngma gününden (Cen-
netve Cennem yaränlanntn, lmdat, feryat
igin, birbirlerinin äkbetlerini sormak igin
ba§ngrp ga§ngacaklan kryamet günün-
den), arkanrza dönüp (Cenennemden)
kagmak isteyece§iniz (yahut hesap ye-
rinden Cehenneme dönece§iniz) günden
kokuyorum. Sizi Allah'ln azabtndan kur-
tiaracak kimse yoktur. Ve (akltnt ve hür
iradesini do§ru kullanmadt§t igin) Allah,
kimi sapknhl<ta brrakacak olursa, arttk
onu hidäyete erdirecek kimse yoktur."
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34. Ant olsun ki, Musa'dan önce Yüsuf
(bin Yakub, yahut Yüsuf bin ibrahim bin
Yüsuf bin Yakub) da size mucizeler getir-

migti. Ancak siz onun size getirdi§inden
hep güphe iginde kalmtgtrntz. Nihäyet o,

vefat edince: "Allah ondan sonra asla Elgi
(peygamber) göndermeyecekti/' demigti-
niz. igte Allah, gok ileri giden güphecileri

böyle sapkrnhl<ta btraklr.

3ti. O kimseler ki, kendilerine gelmig higbir
do§ru delil olmadt§r halde (taklit veya 9üp-
he ile) Allah'rn äyetleri hakknda gekigirler,

onlara kargr, Allah katlnda da, ,man etmig
olanlar katrnda da büyük bir nefret vardtr.
Allah, her büyüklük taslayan zorbantn kal-
bini igte böylece (sanki) mühürler.

36, 37. Firavun da dedi ki: "Ey (vezirim)

Hämän! Bana yüksek bir kule (gözlemevi)
yap; olur ki, (yrldrzlan gözlemekle) yollara
(kaprlara), gu göklerin yollartna (kaptlan-

na) erigirim de, Musa'ntn Tannstnt (Onun
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bir peygamber gönderip göndermedi§ini)
ö§renirim. Qünkü hig kugkusuz ben de
onu yalancr sanryorum." Ve igte boylece
Firavun'un yaptl§l kötü ig ona güzelgöste-
rilmig ve do§ru yoldan saptrnlmrgt.Talen
Firavun'un ger planr hep boga grkmtgtr.

38. iman etmig olan o zat da dedi ki: "Ey
kavmim! Siz bana uyun; sizi do§ru yola
ileteyim!"

39. "Ey kavmim! §u dünya hayatr gegici
birfaydadan ibarettir; ährret ise, gergekten
yegäne karar klma yurdudur."

40. "Her kim, bir kötülük igleyecek olurca,
o, ancak onun kadar cezalandrnlacak; her
kim de, kadrn mü'mine veya erkek mü'min
olarak saalih (islam'a uygun) igler yapa-
cak olursa, igte onlar Cennete girecekler;
orada hesapsrz olarak kendilerine rzkve-
rilecektir."
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41. "Ey kavmim! Bana ne oluyor ki, ben
sizi kurtuluga ga§rnyorum; siz ise beni Ce-
hennem ategine ga§r nyorsunuz?"

42.lSiz beni Allah'ln ortiakslz oldu§unu
inl«är etmeye ve hakkrnda hig müsbet
bilgim olmayan nesneleri Ona ortak kog-
maya ga§rnyorsunuz; ben ise sizi Faiz
(mutlak galip), Ötar 19of ba§rglaycr) olan
Allah'a ga§rnyorum."

ß. "Gergek (kesin) olan gudur ki, sizin
beni tapmaya ga§rrdl§rnrz nesnenin, dü-
nayada da, ährrette de böyle bir ga§rrsr
(yahut ga§nlara cevap imkänl) yoktur ve
güphesiz bizim son dönügümüz ancak
Allah'adrr. Agrn gidenler ise, Cehennem
yaränrnrn tia kendileridir."

44. "igte bu söylediklerimi ileride hatrrla-
yacaksrnrz. Ben ise, igimi yalnrz Allah'a
havale ediyorum. Qünkü Allah gergekten
kullannr hakkryla görendir."
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45. Sonunda Allah, o mü'min zat, onla-
nn kurduklan ger planrn kötülüklerinden
korumugtu; Firavun'gilleri ise o kötü azap
kugatrvermigti.

tl6. Onlar (öldükten sonra ruhlan) sabah
akgam atege azedilecekler (ategte yakr-
lacaklar); kryametin kopaca§rgün de (ruh-
lan bedenleriyle birlegtirilip): "Firavun'gille-
ri en getin (a§rr) azaba ükrn!" (denilecek.)

47. O käfirler ateg iginde bibirleriyle tartr-
grrlarken de, zayf sayrlmrg olanlar, büyük-
lük taslamrg olanlara: "Do§rusu, biz size
uymugtuk;onun igin, siz bu ategin birazrnr
bizden savabilir misiniz?" diyecekler.

tt8. Büyüklük taslamrg olanlar ise: "Kug-
kusuz hepimiz bu ategin igindeyiz (; bizim
kendimize de faydamrz olmaz). Qünkü Al-
lah, kullan arasrnda kesin olarak hükmet-
migtir." diyecekler.

tl9. O ategte bulunanlar, Cehennem bek-
gilerine de: 'Rabb'inize yalvann; bir gün
olsun, gu azabr bizden hafifletsinl" diye-
cekler.

Cüz:24

50. Cehennem bekgileri, Cehennem
yaränrna diyecekler ki: "Elgileriniz (pey-
gamberleriniz), size apagrk deliller (mu-

cizeler) getirmemigler miydi?" Onlar da:
uEvet, getirmiglerdi" diyecekler. Cehen-
nem bekgileri diyecekler ki: "Oyleyse siz
kendiniz yafuann! (Bizim, mucizeler, apa-
grk deliller getirmig olan peygamberleri
yalanlamrg l«äfirler igin yalvarmaya cü/et
edemeyiz; böyle bir gey igin bize izin ve-
rilmemigtir.)" Käfirlerin yalvarmasr ise, tia-

mamen bogunadrr.

51. Hig kugkusuz Biz, Elgilerimizeve iman
etmig olanlara bu dünya hayatrnda da,
(melek, peygamber ve mü'min) gahitle-
rin, (peygamberlerin dini tebli§ ettiklerine,
käfirlerin de onlan yalanladrklanna dair)
gahitlik edecekleri günde (kryamet günün-
de) de yardrm edenz.

52. O gün zalimlerin ilerisürecekleriözür-
leri fayda vermeyecektir; hem de onlar igin

ruü'uiru sünesi
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yalnv länet ve onlar igin yalntz kötü yurt
olacaktrr.

53,54. Ant olsun ki, Biz, Musa'ya hidäyet
rehberini (Ievrafr, mucizeleri) vermigtik
ve israil O§ullan'na , bir hidäyet rehberi
ve gergek akrl sahipleri igin bir ö§üt olmak
üzere o Kitabr fl'evratr) miras brrakmrgtrk.

55. Ey Muhammedl Arük sen sabreyle;
günkü güphesiz Allah'rn (dostlanna zater)
vaadi gergektir. Ve kusurun (bazr haller-
de, tercihe sayän olanr terk etti§in, hem
de ümmetine ömek olmak) igin ba§tglan-
ma iste ve a§am sabah Rabb'ini hamd
ile tesbih et.

56. O kimseler ki, kendilerine gelmig do§-
ru higbir delil yok iken, Allah'rn äyetleri
hakknda tartrgrp dururlar, onlann gönlün-
de hig erigemeyecekleri bir büyüklük (pey-
gamberli§in kendilerinde /Yahudi'lerde
olmasr, sana kaqr üstün olmak, riyaset)
hevesinden bagka bir gey yoktur. Artrk
sen hep Allah'a sr§rn. Qünkü O, gergek-
ten yegäne Semfdir (her geyi hakkryla
igitendir), Basi'/dir (her geyi tiamamryla
görendir).

57. §u göklerive bu yeriyaratmak, insan-
lan (öldükten sonra tekrar) yaratmaktan
elbette daha büyüktür. Ancak bu insan-
lann (tekrar dirilmeyi inkär eden Mekke
käfirlerinin) birgo§u bilmezler (dügünüp
anlamazlar).

58. O görmeyen ile bu gören ve iman edip
saalih (islam'a uygun) igler de yapan ite
günahkär olan bir olmaz. Ne kadar da az
dügünüyorsunuz!

622

nüt'si i{i W +-i i tV Lüt 3y

i,1'4a;i f,i;t i*SJüi @ 'öh:i-]|-

' ü- ;.lt;'13; iP; 4;+ # i'i,.s,i 6,Är
..;.fub y,gt:,; ,pt e*"y äi @

ßi *-ii,-rüt * F,3j'Är 4'r;
,f 46.*; :l' e, @ itisL"'t nbt
U14ß @ tF;, ;e ; §t i:\',:;
Jä .s1ir'.i,f g'bt:r:ä.+r"r:-t, tj;G i-it
t;it'",1:,;13t' t:sl ;:.,ir '§
:rri?li ,Uüt U';s::i e;* ;:::e
i.iti @ crjui' .\'.,'at t'r';i"'gJ;,
i-jf ;-::r f ';ifg,i;",G;{1-^r1i

b.ir&i 3i 4;;;j 6 ijtlr +rI.
ij b irlt a;e ü it'tb;' :,. i;"'i
@;-i ''- iti-). A:i ir L'J'i

59. Kryamet kesenkes gelecektir; onda
higbir güphe yoktur. Ancak gu insanlann
(kryameti inkär eden Mekke käfirlerinin)
birgo§u buna inanmazlar.

60. Ve Rabb'iniz buyurdu ki: yalnrz Bana
dua ediniz; duanrzr kabul edeyim. Qünkü
(di§er mü'minlerle beraber) yalntz Bana
tapmayr büyüklüklerine yakrgtrrmayanlar,
mutlaka algalarak Cehenneme girecekler-
dir.

61. Allah, Odur ki, onda dinlenmeniz igin

9u geceyi, (gahgmanrz igin) aydtnhkolarak
da bu gündüzü yaratmrgtrr. Hig kugkusuz
Allah, insanlara kargr !ütufkärdrr. Ancak in-
sanlann birgo§u gükretmezler.

62. igte Rabb'iniz olan Allah, her geyin
Yaradanrdrr. Ondan bagka higbir tanrr
yoktur. Öybyse nasrl ffevhidden) döndü-
rülüyorsunuz!

Mü'MiN sünesi
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(Xl. Allah'rn äyetlerini bilerek inkär eden-
lerin hepsi, igte boyle ffevhidden) döndü-
rülüyorlar.

O4. Allah, Odur ki, bu yeri sizin igin
karargäh (yerlegme yeri), gu gö§ü de
(dünyanrzr kugatmrg olan) bir gegit bina
klmrg; size gekil vermig de, geklinizi pek
güzel klmrg ve size lezzetli besinlerden
nzk vermigtir. igte Rabb'iniz Allah budur.
lge Alemlerin Rabb'i olan Allah, ne mü-
barektir!

65. Yegäne Hayy (ezeli've ebedihayat ile
diri) olan Allah'trr;Ondan bagka higbirtann
yoktur. Öybyse dini Ona halis krlarak yal-
nrz Kendisine dua edin. Her türlü hamd,
Abmbrin Rabb'i olan Allah'a mahsustur.

66. Ey Muhammed! O mügriklere de ki:
Bu apagrk deliller (l€inattakiTevhid delil-
Ieri) Rabb'imden bana gelince (ilhäm edi-
lince, yahut Tevhid äyetleri Rabb'imden
bana gelince, ondan önce akli delillerle
buldu§um Tevhid inancrm teyit edilerek)
Allah'tian bagka da sizin taptr§rnrz geylere
(bäül tannlara) tapmam bana yasaklandr
ve Alemlerin Rabb'ine teslim olmam bana
emredildi.
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67. Allah, Odur ki, sizi (atanrz Adem'i) top-
raktan, sonna (sizi) bir nagiz meniden (erlik
suyundan), sonra bir alakadan (kan prhtr-

srndan, yaprsan sülük benzeri bir sperma-
dan) yaratmr§; sonra bir bebek olarak sizi
(dünyaya) grkanyor; sonra erginlik (yahut
olgunluk) ga§rna erigmeniz, sonra da ihti-
yarlar olmanrz igin sizi yagatryor. Sizden
kimileri de önce vefat ettiriliyor. Ve belir-
lenmig birsona (ölüme, kyamete) erigme-
niz igin ve belki ak[nrz kullanrrsrnrz diye
böyle yapmaktadrr.

68. Hayat veren de, hayat alan da ancak
Odur. igte O, her hangi bir igin olmastnt
diledi mi, ona yalnrz "Ol!" der; o da hemen
oluverir.

69. Ey Muhammed! Allah'rn äyetleri hak-
k nda (haksrz) tartrgmaya girenleri görme-
din mi? Onlar nasrl (l-evhidden) döndürü-
lüyorlar!

Cüz:24
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70. Onlar, öyle käfirlerdir ki, bu Kitabr
(Kufan'r, bütün Kutsal Kitaplan) ve Elgi-
lerimizle (peygamberlerimizle) gönderdik-
lerimizi (fevhidi, ölümden sonra dirilmeyi,
vahyi, dini hükümleri) yalan saymrglardrr.
igte onlar sonra (yalanlamalannrn cezasr-
nr) bilecekler.

71,72. O zaman boyunlanna kangallar
taklmrg, ayaklanna da zincirler vurulmug
olarak onlar kaynar suya süniklenecekler;
sonra da ategte gegitli gekillerde yakla-
caklardrr.

73,74. Sonra onlara denilecek ki: "Sizin
Allah'tian baska, Ona ortak kogtu§unuz
tianrrlar nerede?" Onlar da diyecekler ki:
"Onlar, bize hig gönlnmediler. (Yahut biz,
onlardan beklediklerimizi bulamadrk.)
Hayrr! Demek ki, (biz, onlara yalvarmak-
la yalvarmaya de§er) bir geye yalvarma-
mrgrz." lgte Allah, l«äfirleri böyle gagklnhk
iginde brrakrr.

75. (Onlara denilecek ki :) "ige size veri-
len bu azap, sizin yeryüzünde haksrz ola-
rak böbürlenip tagknlrk etmig ve grmank-
lrk gösermig olmanrzdan ötünidür."

76. 'Haydi, iginde sonsuz kaholar olarak
Cehennem kaprlarrndan girin. igte (hakka
kargr) kibirlik tiaslayanlann ebedikarargähr
ne kötü!"

77. Ey Muhammed! Artrk sen sabrey-
le! Qünkü güphesiz Allah'rn (azap) vaadi
gergektir. igte onlara vaatetti§imiz azabn
bir ksmrnr ya sana gösterece§iz, ya da
(daha önce) seni vefat ettirmis olacaörz;
günkü nasrl olsa Bize döndürülecekler.
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78. Ant olsun ki, Biz, senden önce de bir-
gok Elgi (yüz yirmi dört bin, yahut iki yüz
yirmi dört bin peygamber) göndermigizdir.
Onlann bir krsmrnrn (Ku/an'rn, ilk muha-
taplan olan toplumlann, duyduklan pey-
gamberlerin) krssalannr sana anlattrk; bir
krsmrnrn krssalannr da sana anlatmadrk.
Higbir Elgi (peygamber) de Allah'rn izni
olmadrkga her hangi bir mucizeyi ken-
dili§inden getiremez. Artrk (dünyada ve
äh r rette) Al lah' r n (l«äf irlere azap) buyru§u-
nun (gergeklegme) zamail gelince, hak
ile hükmolunacak ve o zaman bätrlcrlar
h üsrana u§ rayacaklard r r.

79. Allah Odur ki, bir krsmrna binesiniz, bir
krsmrnrn da etini yiyesiniz diye sizin igin
sa§mal hayruanlar yaratmr gtr r.

80. O haryanlarda sizin igin daha nice fay-
dalarvardrr. Hem de, gönüllerinizde tiasar-
ladr§rnrz bir ihtiyacr onlann srrtrnda (mem-
leketten, memlekete yolculuk yaparak,
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yüklerinizi tagfiarak) gergeklegtirmeniz
igin onlan yaratmrgtrr. Nitekim siz karada
onlann srrtrnda, denizde de gemilerde ta-

§rnryorsunuz.

81. Allah bu gekilde äyetlerini (kudreti-
nin delilterini) de size gostedyor. igte siz
Allah'rn äyetlerinden hangisini inl«är ede-
bilirsiniz?

82. Pekiyi, onlar, yeryüzünde gezip dola-

9rp da, kendilerinden önce gelip gegenle-
rin sonunun nice oldu§unu görmediler mi?
Öncekiler bunlardan daha goktu; kuwet-
ge ve yeryüzünde brraktrklan eserlerce
bunlardan daha getin idiler. Ancak l<azan-
drklan (elde ettikleri, Allah'rn azabrna kar-
gr) kendilerine fayda vermemigtir.

83. igte Elgileri (peygamberleri) kendileri-
ne apagrk delilleri (mucizeleri) getirdikleri
zaman, onlar kendilerinde bulunan bilgi-
lere sevinmiglerdi (yahut peygamberlerin
geti rdikleriyle alay etmiglerdi). Alay ettikle-
ri gey (alay etmelerinin cezasr) de, onlan
sanvermigti.

8[. Nihäyet onlar, o getin azabrmrzt gör-
dükleri zaman: "Biz, yaltz Allah'a iman
ettik ve Ona ortak ko$u§umuz varftklart
inkär ettiK' demiglerdi.

85. Ancak onlar, getin azabtmtzt gördük-
leri zaman, imanlan onlara fayda verecek
de§ildi. Allah'rn, kullan hakkrnda gelip ge-
gen sünneti (de§igmez ädeti) hep böyle
olmugtur ve o l«äfirler o zaman hüsrana
u§ramrglardrr.
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FUSSILET SONCS|: +T

Bu süre, Mekke'de 61. Süre olarak näzil olmugur;
54 äyettir. Fussrlet,,agrklanmq demektir. Süre, is-
mini, 3. äyetinde gegen bu kelimeden almr$rr. Bu
süre aynca Hä Mim EF Secde ismiyle de anrlmak-
tadrr.

1. Hä. Mim.

2. Bu Kudan, Rahmän (bu dünyada
mü'min, !«äfir hekese rahmetini, nimetle-
rini yayan) Rahim (öbür dünyada yalnz
mü'minleri azabrndan esirgeyen Allah)
katndan indirilmigir.

3. Bu, öyle bir Kitiaptr,ki, anlayan bir top-
lum igin, äyetled Arapga Bir Ku/an olarak
(yahut Arapga okunanak, hak ile bätrl ola-
rak, hükümler, krssalar/ tarihler, ö§titler
olarak) iyice agrklanm!§trr.
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4. Bu Ku/an, müjdeleyici ve uyanodrr.
Ancak o insanlann birgo§u ondan yüz ge-
virdi. Artrk onlar dinlemezler.

5. Hem de onlar, Peygambe/e dediler
ki: Bizim kalplerimiz, senin biziga§rrdr§rn
inanca (fevhide) kargr (sanki) yo§un per-
deler igindedir; kulaklanmrzda da ( san-
ki) a§rrhk vardrr ve bizimle senin aranda
(sanki) kahn bir perde vardrr. Artrk sen
(kendi dinine göre) istedi§ini yap; biz de
güphesiz (kendi dinimize göre) yapaca§rz.

6. Ey Muhammed! Onlara de ki: Ben de
ancak sizin gibi bir insanrm; yalnrz bana:
'Tanrntz bir tek Tanndrr!" diye vahyolu-
nuyor. igte (iman ve ibadette) yalnrz Ona
yönelin; Ondan ba§rglanma dileyin. Ona
ortak koganlann ise vay haline!

7. Onlar o kimselerdir ki, zekätl vermezler
(yoksullara yardrm etmezler. Yahut ne-
fislerini anndrracak iglere yanagmazlar);
onlar, ( Kuran'rn bildirdi§) ährreti de inl«är
edenlerin ta kendilerdir.

8. §üphesiz o kimseler ki, (Tevhid imanry-
la) iman edip iyi iglerde yaparlar, onlar igin
kesintisiz büyük bir mül«äfat vardrr.

9. De ki: Siz gergekten bu yeri iki günde
(agamada) yaratmrg olan Allah'rn ortak-
srz oldu§unu kesin olarak inkär ediyor ve
kendisine bir takm denl(aglar mr tanryor-
sunuz? igte O, bütün älemlerin Rabb'idir.

10. Hem de O, yeryüzünde üstünden sa-
bit yüksek da§laryerlegtirdi; orada bereket
(bolsular, ekinler, bitkiler, sebzeler, mey-
veler) yarattr; orada (canh säkinlerinin)
nzklannr (yahut nzklann hangi topraklar-
da bitece§ini) da takdir buyurdu. Bunlann
hepsinitam dört günde (agamada) bitirdi.
(Dünya ile üzerindekilerin yaratlltg süre-
siyle ilgili soru) soranlar igin (cevap budur.
Yahut nzklannl arayanlann nzklannr tak-
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dir buyurdu).

11. Sonra (aynca) duman halindekigö§e
yöneldi de, ona ve yerküreye: "isteyerek
veya istemeyerek (her halü kärde buy-
ru§uma) gelin!" dedi; ikisi de: "isteyerek
(buyru§una) geldikl" dediler. (Evrende bü-
tün olup bitenler, Yaradan'rn buyru§unun
tecellileridir.)
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12. igte gökleri de yedi gök olarak iki
günde (agamada) yarattr. Her gö§e de
görevini (yahut her gök sakinlerine de
buyru§unu) bildirdi. Ve Biz yakn gö§ü de
kandillerle (kandil gibi perlayan ytldtzlarla)

donattrk; onu (sistemini de) koruduk. lgte
bu, Aziz(mutlak galip), Alfm (her geyi hak-
kryla bilen) Allah'rn takdiridir.

13. E§er o käfirler bundan sonra da flev-
hid imanrndan) yüz gevirecek olurlarsa,
artrk onlara de ki: "Ben, Ad ve Semüd
kavimlerini garpan yldtnm (gibi Siddetli
bir azap) gibi bir yrldrnma (giddetli azaba)
kargr sizi uyanyorum."

14. Hani bir zaman Elgiler (peygamber-
ler): 'Allah'tan bagkastna tapmaytn!" diye
onlara önlerinden ve akalanndan gel-

miglerdi. (Önlerine gtkarak, arkalanndan
giderek onlan uyarmrglardt. Gegmig za-
manlarda l«äfirlerin bagrna gelenlerle ve
ährret azabryla onlarr uyarmtglardt.) Onlar
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dediler ki: "Rabb'imiz dileseydi, muhakkak
bize melekler indirirdi. Onun igin biz, sizin-
le gönderilenleri kesinlikle inkär ediyoruz."

15. O Ad t<avmi var ya, igte onlar haksrz
olarak yeryüzünde büyüklük taslamrglar
ve: "Bizden daha güglü kim var?" demig-
lerdi. Onlar görmediler mi ki, kendilerini
yaratmrg olan Allah'rn gücü, onlannkinden
gok üstündür. Ve onlar, äyetlerimizi (muci-
zelerimizi) bilerek inl«är ediyorlardr.

16. Sonunda Biz, dünya hayattnda peri-
ganhk (rezil- nisvayhk) azabrnr tattrrmak
igin u§ursuz günlerde (kendilerine mu-
sibetle gelen günlerde) üzerlerine pek

p§uk (u§ultulu) bir ftrttna göndermigtik.
Ahrret azabr ise, elbette daha gok perigan

edicidir. Onlara yardrm da olunmayacak-
trr.

17. Semüd'a gelince, igte Biz, onlara da
do§ru yolu göstermistik; ancak onlar kör
kalmayr do§ru yolu görmeye tercih etmig-
lerdi. Derken, igledikleri kötülükler yüzün-
den o perigan ediciazabrn yldtnmt onlart
garpmrgtr.

18. iman etmig olan ve (aykrrrhklardan)
sakrnanlan ise kurtarmrgtrk.

19. Allah'rn dügmanlannrn atege sürüle-
cekleri gün de, onlann bagt ve sonu (ön-

dekiler ile geride kalmtg olanlan) bir araya
getifilip öylece (toplu olarak) atege sürüle-
ceklerdir.

20. Nihäyet onlar ategin oraya vardtklart
zaman, kulaklan, gözleri ve derileri, igle-
dikleri kötülüklere dair aleyhlerine gahitlik

edecektir.
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21.Onlar da derilerine diyecekler ki: "Ne-
den aleyhimize gahitlik ettiniz?" Derileri di-
yecek ki: "Her geyi konugturan Allah, bizi
konugturdu." (Derileri, yahut Allah der ki:)
Zaten ilk defa sizi O, yaratmrgtr; yine yal-
nrz Ona döndünileceksiniz.

2,. Sizler, (insanlara rezil olmamak igin
günah iglerken gizleniyordunuz; ama)
ne kulakalanntztn, ne de gözlerinizin,
ne de derilerinizin (gizli olarak igledi§iniz
günahlara dair) sizin aleyhinize gahitlik
(edeceklerini dügünüp günah iglemekten)
gekinmiyordunuz. Fakat sizler, igledikleri-
nizin birgo§unu Allah'ln bilmedi§ini san-
drnz (;onun igin günahlara kargr bu denli
cü/etl«är oldunuz).

23. igte Rabb'iniz hakkrndaki bu zan (sa-
nrg), sizi mahvetti de, hüsrana u§rayanlar-
dan oldunuz.

24. futrk e§er dayanabileceklerse, ige
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ateg onlann ebedi karargährdrr; yok e§er
(tekrar dünyaya dönmek isteklerinin kabul
edilmesiyle) hognutluk istiyecek olurlarsa,
bilsinler ki, hognut edilecek de§illerdir.

25. (Onlann istekleri ve gabalan do§ru!-
tusunda) Biz de o l«äfirlerin etrafrnr bir
takm (geytan ruhlu) arkadaglarla sardrk
da, onlar, önlerindekileri (dünyavi arzula-
nnr) ve arkalanndakileri (öbür dünya igin
azuladrklarr yeniden diriligin ve hesabln
olmamasrnr) bunlara güzel gösterdiler.
Ve kendilerinden önce gelip gegen !€fir
cin ve insan toplumlan meyanrnda azap
hükmü bunlara da sabit olmugtur. Onlann
ve bunlann hepsi gergekten hüsrana u§-
rayanlardandrr.

26. Bir de, o küfre saplanmrg olanlar dedi-
ler ki: "§u Kudan'r dinlemeyin; okunurken
de güniltü yaprn ki, onu basttrastnlz."

27. igte Biz, hig kugkusuz o käfirlere pek
getin bir azap tattrraca§lz ve hig güphesiz
onlan yaptrklannrn cezastntn en kötüsüy-
le cezalandrraca§rz (hak ettikleri e,ezayt
hafifletmeyece§iz).

28. igte bu, Allah'rn dügmanlanntn @zast-
drr; onlann cezas! bu ategir. Ayetlerimizi
bilerek inkär etmelerinden dolayr ceza
olarak orada onlara sonsuz kalacaklan
Cehennem yurdu vardrr.

29. Ve käfirler, (Cehennemde) diyecekler
ki: Rabb'imiz, cinlerden ve insanlardan
bizi saptranlan bize göster; onlan ayak-
lanmrzrn altna alalrm ki, en aga§llardan
olsunlar.

russrursüResi
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30. §üphesiz o kimseler ki: "Rabb'imiz,
yalnrz Allah'trr!" deyip sonra hep istikamet
(Tevhid imanr ile amelive ihläs) üzere ya-
gadrlar, (ölürken, kryamet günü mezarla-
nndan kalkaken) onlara melekler indikge
inerler (;kendilerine derler ki): "Sakn, (ge-
lece§iniz igin) korkmayrn; (gegmiginiz igin

de) üzülmeyin ve (dünyada peygamber-
lerin lisanryla) size vaatolunan Cennetle
sevinin."

31, 32. "Biz dünya hayattnda da, öbür
dünyada da sizin velileriniziz (dostlan-
ntzz, koruyuculannrzrz). öafür (gok ba-

§rglayrcr), Rahfm (gok esirgeyici) olan
AIlah'tian bir golen olarak orada sizin igin

canlannrzrn gekece§i her gey var ve ora-
da istedi§iniz her gey sizindir!"

33. Zaten insanlan yalntz Allah'a ga§tran,

saalih (islam'a uygun) igler de yapan ve:
"Ben gergekten Müslüman'lardantm" di-
yen kimseden daha güzel sözlü kim ola-
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bilir!

34. iyilik ile kötülük zaten bir olmaz. Sen
(kargrlagaca§rn) kötülü§ü iyilikle (yahut
mümkün olan iyiliklerin en güzeliyle) sav
(öfkeyi sabrrla, cehäleti halimlikle, kötü-
lü§ü af ile kaqrla vs.); igte o zaman (gö-
receksin ki,) seninle arasrnda dügmanhk
bulunan kimse, senin candan bir dostun
gibioluverir.

35. Buna (kötülüöü iyilikle kargtlama fezi-
letine) de ancak sabretmesini bagaranlar
erigtirilir ve buna ancak pek büyük bir na-
sip sahibi olan eri$irilir.

36. Ve e§er geytandan gelen bir dürtü
seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sl§rn.

Qünkü güphesiz Semi' (her geyi hakkty-
la igiten), Alim (her geyi tamamryla bilen)
yegäne Odur.

37. §u gece de, o gündüz de, gu güneg
de, o Ay da Allah'rn äyetlerindendir (yüce

§anrnr, sonsuz kudretini gö§teren deliller-
dendir). E§er siz yalnrz Allah'a taptyorsa-
nrz (levhid ehli iseniz), sakn, gu günege

secde etmeyin; o Aya da secde etmeyin;
onlan yaratmrg olan yalnrz Allah'a secde
edin.

38. Artrk e§er onlar (insanlar), (yalntz
Allah'a secde etmek buyru§una kargt)
büyüklük taslamak isteyeceklerse, bilsin-
ler ki, Rabb'inin katrnda bulunanlar (me-

lekler), hig usanmadan gece gündüz Onu
tesbih (tenzih) ediyorlar.



Cüz:24

J*t;(ita;;üliisl?;^t;ai.ir;;cßiiiiibt

@ r-$ i; ß *'i1')ar,1;i r;rJ äit i'i A; ;
,üta jf-;,6i'{,{;:'';X-tql)J,Sr:l,J-a;iti,t

si*;a,];l,lqlc6::Li';;;t1i-',iet-ü'd;

+ .ßt37l;ü;4:9t;ß AJr 3r@ t#.
+-f iF U* i i-i;- ;1;. i:'yvtriqi @'i-,,
,Fß S,itü{1eri;,Liü @ #frb
ii g 4i 7t+'ii y# ;i 4',"ö;4 c
L&rt'ä)'" i'ri'l ! $6 t*ii Cii .(E
(, ky. n r.l3 üiGa, 6:'t t ;,\ i-..;l.; ßL ;s
o'2,'n si;U,4 4 * # ; if , ?4_Äe
'1-r.l-t;Ct:*t;;t'iri Ai @i l+.

öti 6. :ä o;,3 U.z e:'t+ ii i
,! ,,;tj€rtt'J2;:; @ r-r44;4
@ *.# rJ.L; it :.'., c'r't;i:i ;C:i ;',

39. Yine Allah'rn äyetlerindendir ki, sen
yeryüzünü gergekten kupkuru görürsün;
ancak Biz onun üzerine o suyu indirdik
mi, o yeryüzü kmldamaya ve kabarmaya
baglar. §üphesiz ona hayat veren Allah,
elbette o ölüleri de diriltir. Qünkü O, ger-
gekten her geye Kaadirdir.

40. Kugkusuz äyetlerimiz hakknda do§ru-
luktan sapanlar (onlarr tekzip, tahrif eden-
ler ve bätrl yorum yapanlar), Bizce gizli
de§illerdir. Pekiyi, Cehenneme atrlacak
olan mr hayrrhdlr, yoksa kryamet günü
güven iginde gelen mi? Siz diledi§iniziya-
prn; günkü Allah, yapmakta olduklannlzr
kesinlikle gok iyi görmektedir.

41. $üphesiz onlar o kimseler ki, kendile-
rine bu Ku/an geldi§inde onu inl€r ettiler.
Ve hig güphesiz bu Ku/an, aziz(laydalarr
pek gok olan, egsiz, Allah tarafrndan koru-
nan ve kaqr konulmasrmümkün olmayan
ganh) bir Kitaptrr.

630

42. Bu Ku/an'a bätrl, önünden de, ardrn-
dan yaklagamaz (gegmigle ilgili haberle-
rinde de, gelecekle ilgili haberlerinde de
yanlg yoktur. Onu yalanlayacak bir kitap
gelmedi ve gelmeyecek de). O, Hakim
(her iginde hikmet bulunan), Hamid (bü-
tün övgülerin gergek merciiolan) Allah ta-
raf rndan indirilmigtir.

,t3.Ey Muhammed! Senin igin (!«äfirlerta-
rafrndan) söylenenler, senden önceki Elgi-
ler (peygamberler) igin (käf i rler taraf r ndan)
soylenmig olanlardan (yahut sana Allah
tarafrndan vahyedilenler, senden önceki
peygamberlere vahyedilmig olanlardan)
bagka geyler de§ildir. Qünkü hig güphesiz
senin Rabb'inin büyük ba§rglamasr ve pek
acrkh azabr vardrr. (Eski peygamberlere
de, sana da indirilen vahiy ile vaatedilen,
mü'minler igin büyük ba§rglama, käfirler
igin de acrkh azaptrr.)

M. Ve e§er Biz, bu Kudan'r Arapga'dan
bagka bir dilde bir Ku/an kllsaydrk, mutla-
ka diyeceklerdi ki: "Bunun äyetleri (bizce)
anhgrhr dilde olma[ de§il miydi? Araba
yabancr dilden (hitap, kitap), öyle mi?"
De ki: Bu Ku/an, iman eden kimseler
igin hidäyet rehberi ve gifadrr. iman et-
meyenlere gelince, onlann kulaklarrnda
(sanki) bir a§rrhk (igitme hastalr§r) vardrr
ve Ku/an, onlara (hidäyet rehberi de§il,
sanki) körlüktür (gözleri Ku/an'a sanki ka-
palrdrr). igte onlara (sanki )uzak biryerden
sesleniliyormug gibi (igitmiyorlar; anlamr-
yorlar).

45. Ant olsun ki, Biz, Musa'ya da o Kitabr
(Ievrat'r) vermigtik; igte (Ku/an'da oldu§u
gibi) onda da anlagmazh§a dügüldü. E§er
Rabb'inden (hesap ve @zanln ählrete te-
hir edilmesine dair) bir söz gegmis olma-
saydr, mutlaka (dünyada) aralarrnda hük-
medilirdi (o käfirlerin hepsi yok edilirdi).
Hig kugkusuz onlar (käfirler), onun (fev-

FUSSILETSÜRESi
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rat, Ku/an) hakknda bocalatan bir güphe
igindedirler.

rt6. Her kim, saalih (islam'a uygun) igler
yapacak olursa, arttk o kendi lehinedir;
her kim de, kötülük yapacak olursa, igte o
da kendialeyhinedir. Zaten senin Rabb'in
kullanna zulmedici de§ildir.
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47. Kryametin ne zaman kopaca§tnt bil-
mek ancak Allah'a havale edilir. Onun bil-
gisi olmadrkga higbir meyve tomurcu§un-
dan grkmaz; higbir digi, gebe kalmaz ve
do§urmaz. Allah, onlara: "Nerede o Bana
ortak kogtuklannrz?" diye seslenece§i gün
ise, onlar diyecekler ki: "Buna dair igimiz-
den higbirgahit bulunmadt§tnt Sana aze-
defiz."

48. Önceleri tapar olduklarr varltklar da,
(o gün) kendilerine görünmez olacaklardtr
ve onlar, kurtulmak igin kagacakyerleri ol-
madr§rnr anlayacaklard t r.

49. $u (nankör) insan, menfaat istemek-
ten hig usanmaz; kendisine bir kötülük do-
kundu§unda ise, hemen bezgin, umutsuz
oluverir.

50. Hem de, ant olsun ki, ona (nankör in-
sana) dokunan bir kötülükten sonra tara-
frmrzdan ona bir rahmet tratilracak olsak,
hig güphesiz diyecek ki: "Bu, benim hak-
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kmdrr (bunu kendi gayretimle kazandlm);
kryametin kopaca§rnl da sanmryorum.
Ant olsun ki, (kryamet kopup) Rabb'ime
döndünilecek olsam bile, kesenkes Onun
kailnda.benim igin daha güzel geyler ola-
cakilr." lgte Biz, o küfre saplanmrg olanla-
ra yaptrklannr kesenkes haber verece§iz
ve pek a§lr bir azaplan onlara kesenkes
tattrraca§rz.

51. Bir de, Btz, gu (nankör) insana nimet
verdik mi, o, gükürden yüz gevirir ve yan
gizer; ona gerdokundu§u zaman ise, artrk
o, bo!, bol dua sahibidir.

52. De ki: Gördünüz mü (baksanrza):
E§er bu (Ku/an) Allah katrndan gelmig,
sonra siz onu inl«är etmigseniz, (sizin gibi
böyle haktan) uzak bir ayn[§a dügenler-
den daha sapkln kim olabilir?

53. Biz, insanlara ufuklarda (Peygamber'in
önceden bildirdigi gelecek olaylarda, ilmin
geligmesiyle ve yeni kegiflerin gergek-
legmesiyle, göklerde ve yerde meydana
grkacak harika nizamda) ve kendi nefis-
lerinde (Mekke'de rneydana gelecek olay-
larda, Biyoloji ve Trp ilimlerinin geligme-
siyle insan vücudunda meydana grkacak
harika sistemde) äyetlerimizi gösterece§iz
ki, onun (AIlah'ln buyruklanntn, Tevhidin,
Ku/an'ln, Elgisinin) hakkrn ta kendisi ol-
du§u onlar igin kesin olarak belli olsun.
Rabb'imin gergekten her geye gahit olma-
sr (sana vaatettiklerini mutlaka gergekleg-
tirecek olmast, senin haline de, onlann
haline de muttali olmasr) sana yetmez
mi? (Rabb'inin, insanlann her geyine mut-
tiali olmasr, günahlardan caydrncr olarak
yetmez mi?)

54. Haberiniz olsun ki, onlar, Rabb'lerine
(yeniden diriltilip bedeni olarak) kavug-
mak konusunda gergekten büyük bir güp-
he igindedirler. Haberiniz olsun ki, Allah,
gergekten her nesneyi (ilmi ve kudretiyle)
kugatmrgür.
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Bu süre, Mekke'de 69. süre olarak näzil olmugtu;
53 äyettir. Süre, ismini 38. äyette gegen sürä'dan
almrgrr. §ürä, danqma demektir. Anrlan äyet, Müs-
lüman'lan n, iglerini aralarr nda danrgarak yünittükle-
rinibildirmektedir. Bu süre, "Hä. Mim. Ayn. Sin. Kaf'
adryla da anrlmaküadrr.

e is u i lun i n nen uÄu i n nax llt,t

1,2.Hä. Mim, Ayn. Sfn. Kaf.

3. Aziz (Mutlak galip) ve Hakim (hep hik-
metli igler yapan) Allah, sana ve senden
öncekilere (peygamberlere) igte böyle
vahyediyordu.

4. §u göklerdeki ve bu yerdeki her gey
yalntz Allah'rndrr. Yegäne Aliyy (yüceler
yücesi) ve Azim (ulular ulusu) de Odur.

5. (Allah'rn azametinden, Allah'a evlat
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nisbet etmelerinden) neredeyse baqlan-
nrn üstündeki gu gökler gatlayacak. (On-
lann, Allah'rn krzlan dedikleri) melekler
de, Rabb'lerini hamd ile (överek) tesbih
(Kendisine yakrgmayan bu tür srfatlardan
tenzih) ediyorlarve yerdekiler igin ma§firet
diliyorlar (hayatlannrn idamesi igin, Tevhid
imanr ve ihläsh amel igin sebep ve ortam
hazrrlryorlar). Haberiniz olsun ki, Allah,
gergekten yegäne Öafü/dur (gok ba§rgla-
yodr r), Rahi'm'dir (pek esirgeyicidir).

6. Allah'tian bagka da veliler (koruyucu
dostlar) edinenleri (mügrikleri) zaten Allah
gözetlemektedir (onlann hallerine ve igle-
rine göre kendilerini cezalandrracak); sen
ise onlara vekil de§ilsin (sen yalnrz uyan-
crsrn).

7. (Öncelikle) Ümmü'lkura (ana kent Mek-
ke) ve onun gevresindekileri uyarasrn,
kendisinde (gelece§inde) higbir güphe
olmayan o Toplama Gününden (kryamet-
ten) de kokutasrn diye, igte sana böyle
Arapga bir Kudan vahyettik. Onlardan
(uyanlanlardan) bir bolümü (hidäyete
erenler) Cennette, bir bölümü (hidäyete
ermeyenler) de grlgrn alevli Cehennemde
olacaktrr.

8. Yine de e§er Allah, (icbäriolarak) dile-
seydi, onlan (bütün insanlan) birtek millet
(hak veya bätrl bir tek dinin mensuplan)
yapardr. Ancak Allah (akhnr, hür iradesi-
ni do§ru kullananlardan) kimi dilerse onu
rahmetinin igine alrr. Zalimlere gelince,
onlann ne bir velisi (koruyucu dostu), ne
de bir yardrmcrsr yoktur.

9. Yoksa onlar (Allah'a ortak koganlar),
Allah'tian bagka da veliler (koruyucu dost-
lar) mi edindiler? Bilsinler ki, yegäne Veli
(koruyucu dost) Allah'trr; ölüleride ancak
O, diriltir. hten O, hergeye Kaadirdir.

10. Siz, (diniveya dünyevi) her hangi bir

gÜnnsÜnesi 
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konuda (l«äfirlerle) anlaqmazlr§a düge-
cek olursanrz, igte onun hükmü de, yal-
nrz Allah'a mahsustur. (Bu dünyada da,
öbür dünyada da Allah arantzda hükme-
decektir. Yahut siz mü'minler, Kufan'rn,
manalan agrk olmayan äyetleri hakknda
anlagmaz[§a dügecek olursanrz, bunu,
manalan agrk olan äyetlerle gozün.) (Sen,
onlara de ki:) igte Allah, benim yegäne
Rabb'imdir. Ben yalnrz Ona tevekkü!ettim
(güvendim, dayandrm) ve (sorunlar kargr-
srnda) yalnz Ona yönelirim.
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11. Allah, gu göklerive bu yeriyoktan var
edendir. O, size kendinizden (cinsinizden)
egler, sa§mal hayvanlardan da (kendi
cinslerinden) egler (yahut sizin igin sa§-
mal hayranlardan da srnflar, yahut digi
ve erkek) var etmigtir. O, sizi böylelikle
go§altryor. Onun (Zatrnln ve sfatlannrn)
benzeri (olan) higbir nesne yoktur ve O,
yegäne Semfdir (her geyi hakkryla igiten-
di r), Basi/di r (her geyi tiamam ryla bilendir).

12. §u göklerin ve bu yerin hazinelerinin
(ya§mur, bitki vs.nin) anahtarlarr yalnrz
Onundur. O, diledi§ine rrzkr bolverir;dile-
di§inin nzkrnr da krsar. Qünkü O, gergek-
ten her seyi hakkryla bilendir.

13. Allah, dinden (din olarak) Nuh'a tiav-
siye etti§ini (emretti§ini), sana da vahyet-
ti§imizi, ibrahim'e, Musa'ya ve isa'ya da
tavsiye etti§imizi sizin igin de din krlmrgtrr
ki, o da gudur: "Bu dini (inangtaTevhidive
hükümlerde adaleti) do§ru tutun ve onda
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aynlr§a dügmeyin. Kendilerini davet etti-

§in [evhid), Allah'a ortak koganlara a§rr
geldi. Allah, diledi§ini (akhnr ve iradesini
do§ru kullananr) bunun (Tevhid dini) igin
seger ve yalntz Kendisine yönelenleri
hidäyete erdirir.

14. Onlar (eski ümmetler, Kitiap Ehli), an-
cak kendilerine hak bilgi geldikten sonra,
sadece aralanndaki dügmanhk (gekeme-
mezlik, yahut dünyalrk talebi) yüzünden
aynh§a dügtüler. E§er Rabb'inin, (azapla-
nnr,) belirlenmig bir vakte erteleme sözü
önceden gegmig olmasaydr, aralannda
mutlaka hüküm verilip ig bitirilirdi (ezalarr
verilirdi). §üphesiz onlardan sonra ken-
dilerine Kitap verilmig olanlar (Yahudi'ler
ile Hrristiyan'lar, yahut kendilerine Kudan
gelmig olan mügrikler) de, onun (Kitiaplan,
yahut Ku/an) hakkrnda kararsrzh§a iten
bir güphe igindedirler.

15. igte bundan (söylenenlerden, yahut
sana verilmig bu ilimden) dolayr sen, he-
men (Ievhide) ga§nda bulun ve emrolun-
du§un gibidosdo§ru o!;sakn, onlann bätrl
arzularrna uyma ve de ki: Ben, Allah'rn in-
dirdi§i bütün Kitaplara inandrm ve atantz-
da adaleti gergeklegtirmekle emrolundum.
Allah, bizim deyegäne Rabb'imiz, sizin de
yegäne Rabb'inizdir. Bizim iglediklerimiz
bize, sizin igledikleriniz de sizedir. Aramrz-
da tartrgma (gekigme) yoktur. (Hak, apa-
grk ortaya grktktan sonra da bu denli inat
etmenizden dolayr tiartrgma zemini kalma-
mrgilr.) Allah, hepimizt bir araya toplaya-
cak; son dönüg ancak Ona olacaktr.

§ünnsOnesi
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16. Qa§nsrna uyulduktan sonra (Allah'tn
Tevhid dinine yaprlan ga§n, insanlar tara-
findan kabulgördükten sonra, Allah, Elgi-

sinin duasrnr kabul buyurup onu yardtmty-
la destekledikten sonra, bu peygamber
gönderilmeden önce Kitap Ehli, gelecek
peygamber vasrtasryla mügriklere kargt

büyük zaler l<azanmayt umduktan sonra)
Allah'rn bu dini hakkrnda trartlgmaya giren-
lerin delilleri (Müslüman'lan dinlerinden
döndürmek igin u§raganlann gabalarl)

Rabb'leri katrnda bogtur (sonugsuzdur);
hem de onlara büyük bir gazap ve onlar
igin getin bir azap vardlr.

17. Allah, Odur ki, Kitaplarrve mizant (dini
hükümleri, adaleti, teraziyi) hak olarak in-

dirmi$ir. Ne bilirsin, belki de kryamet ya-
krndrr.

1 8. Kryamete (bedenidirilige) inanmayan-
lar, (alay ederek) onun gargabuk gelmesi-
ni isterler; inananlar ise, ondan titrerler ve

$ÜnAsÜnesi @cüz:25
onun hakkn ta kendisi oldu§unu bilirler.
Haberiniz olsun ki, kyamet hakknda tar-
trganlar, hig kugkusuz hal<tan pek uzak bir
sapkrnhk igindedirler.

19. Allah, (dünyada mü'min, l€fir) bütün
kullarr igin pek lütufl«ärdrr; (hikmetinin ge-

re§i olarak) diledi§inin rzknr ( diledi§i gibi)

veir. Talen O, yegäne Kaviyy'dir (gok
güglüdür), Aziz' dir (mutlak galiptir).

20. Her kim, öbür dünya mahsülünü (seva-
brnr) istiyorsa, onun mahsülünü artilrlnz;
her kim de, yalnrz bu dünya mahsülünü
(kazancrnr) istiyorsa, ona da ondan bir
geyler veräz; öbür dünyada ise bir nasibi
olmaz.

21. Yoksa onlann (mügriklerin) birtakm
(geytan, put) ortaklartvarda, Allah'tn, din-
den izin vermedi§i geyleri (Allah'a ortak
kogmayr, yeniden diriligi inkär etmeyi) on-
lara dinin hükümleri miyapryorlaf E§er o
hüküm (cezalarrn kryamete ertelenmesi)
sözü olmasaydr, elbette aralannda hük-
molunup ig bitirilirdi. Gergekten zalimler
igin pek acrkh bir azap vardtr.

22. Sen, (kryamet günü) o zalimlerin, et-
tiklerinden dolayr korkudan tiüediklerini
göreceksin. Zalen o korktuklart baglanna
gelecektir. iman edip saalih (islam'a uy-
gun) igler de yapanlar ise, Cennet bah-
gelerinde olacaklardtr. Rabb'leri kattnda
dileyecekleri her gey onlar igin vardrr. igte
bu, büyük lütfun ta kendisidir.
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23. igte bu, Allah'rn, iman edip saalih
(islam'a uygun) igler de yapan kullarrna
müjdeledi§i hayattrr. De ki: "Ben buna
(size tebli§ ettiklerime) kargrlrk sizden, ak-
raba arasrndaki sevgiden (yahut Allah'a
yaklagma vesilesi olarak Allah ile Elgisini
sevmenizden) bagka higbir ücret istemi-
yorum." Ve her kim, güzelbir ig igleyecek
olursa, onun mükäfatrnr fazlastyla veririz.
Qünkü Allah, gergekten Gafü/dur (gok
ba§rglayrcrdrr), §ekü/dur (güknin kaqtlr-
§rnr hakkryla verendir).

24. Ey Muhammed! Yoksa o l«äfirler, (se-
nin hakknda): 'Allah'a kary büyük bir ya-
lan uydurdu" mu diyorlar? Oysaki Allah
dileyecek olursa, senin kalbini mühürler
(ona vahyi durdurur. Yahut bu l«äfirlerin
söylediklerine sabretmen igin kalbine me-
tanet verir). Ve Allah, (peygamberine indir-
di§i) sözleriyle, her bätrlr yok ederve hakkr
ortaya koyar. Qünkü Allah, bütün gönüller-
de olanr gergekten hakkryla bilendir.
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25. Ve Allah Odur ki, kullannrn gergek
tövbesini kabul eder; (kul hakkr olmayan
gegmi§) kötülükleri ba§rglar ve büttin yap-
trklannrz bilir.

26. Hem de, Allah, (Ievhid imanryla) iman
edip saatih (islam'a uygun) iglerde yapan-
lann niyazlannr (ibadetlerini) kabul eder;
(yahut onlar, A!!ah'ln ga§nsrna uyup buy-
ruklarrna boyun e§erler;) lütfundan onlara
fazlasrnr da verir. Käfirlere ise gok getin bir
azap vardrr.

27.Ve e§er bütün kullanna nzk bol, bol
verseydi, mutlaka onlar yeryüzünde ta9-
knhk (bibirlerine haksrzhk) ederlerdi.
Ancak Allah, nzk diledi§i miktarda indirir
(hikmetinin gere§i ve kullannrn maslaha-
tine uygun olarak kimisinizengin ve kimi-
sini de yoksul klar). Qünkü O, gergekten
kullan hakknda Habi/dir (bütün yaptrk-
lanndan hakkryla haberdardrr), Basir'dir
(her geyi tamamryla görendir).

28. Yine Allah, Odur ki, insanlar umutla-
nnr kestikten sonra ya§muru indirir ve
rahmetini yayat.Taten O, yegäne Veli'dir
(koruyucudur), Hamid'dir (gok övülmeye
layrktrr).

29. §u göklerin, bu yerin ve ikisinde üre-
tip yaydt§r bütün canhlann yaratrlmasr da,
Allah'rn (varh§lnrn, sonsuz kudretinin) de-
lillerindendir. Allah diledi§i zaman bütün
bunlan bir araya toplamaya da Kaadirdir.

30. Ba.grnrza gelen her musibet de, kendi
ellerinizle igledikleriniz yüzündendir. Yine
de Allah, hatalannrzrn go§unu affeder.

31. Siz bu yeryüzünde Allah'r äciz bta-
kacak (hakknlzda hükmetti§i musibetler-
den kurtulacak) da de§ilsiniz ve Allah'tan
bagka ne bir koruyucu dostunuz, ne de bir
yardrmcrnrz yoktur.

güna sünesi
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32. Denizde akrp giden, da§lar gibigemi-
ler de, Allah'rn (sonsuz kudretinin) delille-
rindendir.

30. E§er Allah, dileyecek olsa, rüzgärt
durduruverir de, o (yelkenli) gemiler, deni-
zin üstünde durakalrlar. lgte bunda, gok
sabreden, gok gükreden herkes igin hig
güphesiz büyük ibretler vardrr.

34. Yahut Allah, (frrtrna gönderir de) igin-
dekilerin iglediklerinden dolayr (gemileri
batrnp) onlan heläk eder. Yine de birgo-

§unu affeder (kurtanr).

35. Hem de, (bunlan gosterir ki,)
äyetlerimizle u§ragrp duranlar, kendileri
igin, (Allah'rn azabrndan) hi@ir kagacak
yer olmadr§rnr bilsinler.

36. Nihäyet size bir gey verilecekse, i$e o,
bu dünya hayatrntn gegici menfaatidir. Al-
lah katrnda bulunanlar ise, daha haytrll ve
daha kahcrdrr. Bunlar (Allah katnda bulu-
nan mül«äfatlar) o kimseler igindir ki, onlar
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flevhid imanryla) iman ederler ve yalnrz
Rabb'lerine güvenip dayanr rlar.

37. Yine, onlar o kimselerdir ki, büyük gü-
nahlardan ve hayäsrzhklardan (hadd ce-
zasrnr gerektiren günahlardan) kagrnrrlar;
öfkelendikleri zaman da onlar, ba§rglarlar.

38. Yine, onlar o kimselerdir ki, Rabb'lednin
ga§nsrna uyarlar; nam€zr da klarlar; isleri
de aralannda danrgma ile gönilür; kendi-
lerine verdi§imiz nzktan da (Allah yolun-
da) harcarlar.

39. Yine, onlar o kimselerdir ki, saldrnya
(zorbah§a) u§radrklan zaman, (zilleti ka-
bul etmeyip) kaqrhk verirler. (Yahut kargr-
[k vermek kuwet ve cesaretini kendilerin-
de bulurlar.)

rtO. (intikam alrnrrken) Bir kötülü§ün ce-
zasr da, ona denk olan bir kötülühür. An-
cak her kim, (dügmanrnr) ba§rglayrp barr-
gacak olursa, igte onun mükäfaü Allah'a
äittir. Qünkü Allah gergekten bütün zalim-
leri (önce zulmedenleride, intikamda srnr-
n aganlan da) sevmez.

41. Her kim de, kendisine yaprlan zu!üm-
den sonra hakknr alacak olursa, igte bu
gibilerin aleyhine bir yolyoktur (ona kargr
durulmaz).

42. Aleyhinde yol olan, ancak insanlara
zulmeden ve yeryüzünde hakstz olarak
zobahkyapanlar igindir. igte pek aokh bir
azap onlar igindir.

43. Her kim de, sabredecekve ba§rglaya-
cakolursa, ige bu, hig kugkusuzazim (sa-
brr ve gayret) gerektiren ideal iglerdendir.

tl4. Allah, her kimide (aklnrve hür irade-
sini do§ru kullanmadr§r igin) sapktnhkta
brrakacak olursa, ondan sonra arfik onun
higbirvelisi (koruyucu dostu) yoktur. O za-
limler, azabr gördüklerinde de: "(Dünyaya)
dönmeye bir yol vat m.?" diyeceklerini gö
receksin.
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45. Yine, onlar, zilletten baglarr e§ikolarak
(titrer vaziyette) ategin kargrsrna getirilin-
ce, gizli, gizli (gözlerinin ucuyla) baktrkla-
nnr göreceksin. (fevhid imant ile) iman
etmig olanlar da diyecekler ki: "Gergek
hüsrana u§rayanlar, kryamet günü kendi-
lerine ve ailelerine yazrk etmig (kendilerini
ve ailelerini sonsuz Cehennem azabtna
maruz brrakmrg) olanlardtr. Haberiniz ol-
sun ki, zalimler (l«äfirler) mutlaka temelli
bir azap iginde olacaklardrr.

z16. Allah'tan bagka kendilerine yardtm
edecek higbir koruyucu dostlan da yoktur.
Zaten Allah, (akllnlve hür iradesinido§ru
kullanmadr§t igin) kimi sapkrnhkta brraka-
cak olursa, arhk onun igin higbir kurtulug
yolu yoktur.

47. Geldiken sonra Allah tarafrndan geri
gevrilmeyecek olan bir gün (yahut geri
gevrilmesi iml«änsrz olan bir gün Allah'tan)
gelmeden önce Rabb'inizin ga§rrsrna
uyun. O gün sizin igin ne sr§tnacak biryer,

ffia

ne de (yaptrklannrzr) inkär etmek imkänr
olmayacaktrr.

tt8. Arilk e§er onlar yüz gevirecek olurlar-
sa, bil ki, Biz seni onlann üzerine bekgi
olarak göndermedik; sana dügen sadece
duyurmaktrr. $u da gergektir ki, Biz, gu
insana katrmrzdan bir rahmet tiattrrdrk mr,
onunla stmanr; kendi elleriyle igledikleri
yüzünden onlara bir kötülük garpil mr, igte
o zaman insan gergekten pek nankördür.

49. §u göklerin ve bu yerin hükümranh§r
yalnz Allah'rndrr. O, diledi§ini yarailr; di-
ledi§ine krz gocuklar, diledi§ine de erkek
gocuklar lütfeder.

50. Ya da Allah, diledi§i insanlara erkek
ve krz gocuklar olarak iki srnftian da verir;
diledi§i kimseleride krsrr krlar. Qünkü Al-
lah, gergekten Alim'dir (her geyi hakkryla
bilendir), her geye Kaadirdir.

51. Allah'rn, (ibrahim'e oldu§u gibi rüyada
veya ilhäm geklinde olan) bir gegit vahiy
(kalbe bildirilmesi) yoluyla, yahut (Musa'ya
oldu§u gibi) perde arkasrndan (Kendini
göstermeden) veyahut (Muhammed'e ol-
du§u gibi) bir elgi (Cebräil) gönderip de,
izniyle diledi§ini vahyetmesinden bagka
bir insanla konugmasl olamaz. Qünkü
Allah, gergekten Aliy/dir ( yüceler yücesi-
dir), Hakim'dir (bütün iglerihikmet üzerine
kurandrr).

§ünnsünesi
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52.Ey Muhammed! igte Biz, böylece sana
da buyru§umuz olan bir ruhu (kalplere
hayat veren Kuian'r) vahyeyledik (yahut
Cebräil'i vahiy ile gönderdik). Sen bun-
dan önce Kitabrn da, Tevhid imantntn da
ne oldu§unu bilmiyordun. Ancak Biz onu
(Kitabr, imanr) büyük bir nur kldrk; kullan-
mrzdan diledi§imizi onunla hidäyete erdi-
riyoruz.Zaten hig kugkusuz sen dosdo§ru
bir yolu gösteriyorsun.

53. O yol, gu göklerin ve bu yerin yegäne
sahibi olan Allah'tn yoludur. Haberiniz ol-
sun ki, bütün igler sonunda ancak Allah'a
varlr.

ZUHRUF SÜneSi : +g

Bu süre, Mekkde 62. süre olarak näzilolmu$ur;89
äyettir. Zuhruf, dünyanrn yaldtzlt süs egyast, ziyneti
demektir. Bu sürcde, gergek de§er ölgüsünün, bu
dünyahklar olmayrp Tevhid imanr ile dünistge bir
hayat olduüu anlattldt§t igin, süre, bu ismi almt$tr.
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eisilri I-LAH i n nexuAruinnaxiu

1. Hä. Mi'm.

2, 3. Bu apagrk (yahut do§ru yolu ve onun
gereklerini agrklayan) Kitaba (Kufan'a)
ant olsun ki, akhnrzr kullanrp anlayabilesi-
niz diye, Biz, onu Arapga bir Kuian klmr-
grzdrr.

4. Hig kugkusuz o (Kudan, di§er Kutsal Ki-
taplar gibi), katrmrzda Ana Kitapta (Levh-r
Mahfüz'da) da mevcüt olup pek yüce
(ganr, di§er Kutsal Kitaplardan daha yüce)
ve hikmet dolu (yahut hükümleri muhkem,
kryamete kadar bäki) bir Kitaptrr.

5. Siz tagkn bir kavimsiniz diye artrk sizi
Ku/an'la uyarmaktan tiamamryla vaz mi
gegelim?

6. Biz, sizden önceki milletlere de nice
peygamber göndermigizdir.

7. Onlar, kendilerine gelen her peygam-
berle de mutlaka alay ediyorlardr.

8. igte ondan dolay Biz, güg olarak bun-
lardan dahagetin olan o milletleriyokettik.
Nitekim o eskilerin (ibret igin) örnek ktssa-
lan (äyetlerimizde) gegmigtir.

9. Ve ey Muhammed! Ant olsun ki, sen,
o Allah'a ortak koganlara: "$u gökleri ve
bu yeri kim yaratmrgilr?" diye soracak
olursan, hig kugkusuz onlar: "Onlan Puiz
(mutlak galip), Alim (her geyi hakktyla bi-
len Allah) yaratmrgtr/' diyeceklerdir.

10. O Allah ki, yeryüzünü size bir gegit

begik yapmrg ve (istedi§iniz yere,) do§ru
varasrnrz diye orada size yollar meydana
getirmigtir.

günnsünesi
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11. Yine O Allah ki, gu gökten ölgüsünce
su indirdi de, Biz, onunla, (kuraklll<tan)
ölmüg bir memlekete (topraga) hayat ver-
dik. lge siz de (diriltilip mezarlannrzdan)
böyle grkanlacaksrn rz.

12,13,14. Yine O Allah ki, bütün giftleri
yaratmrgtr ve sizin igin gemiden ve sa§-
mal hayvanlardan binece§iniz binekler ya-
ratmlgrr ki, onlann srrtlanna yerlegesiniz;
sonra yerlegince de Rabb'inizin nimetini
anasrnrz ve sunu diyesiniz: "Bunu bizim
hizmetimize veren Allah'r tesbih ederiz
(yüceleriz); yoksa biz buna güg yetiriciler
de§ildik (onlarla bag edemezdik) ve hig
güphesiz biz, Rabb'imize dönece§iz!"

15. Onlar (käfirler) ise, Allah'rn kullanndan
bir krsmrnr (melekleri) Ondan bir parga
(gocuk) krldrlar. Hig güphesiz gu insan,
apagk bir nankördür.

16. Yoksa Allah, yarattrklanndan krzlar
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edindide, (sizin krzlardan üstün gördü§ü-
nüz) o§ullarr size misegti?

17. Onlardan (mügriklerden) biri, Rahmän'a
(dümyada rahmeti genlolan Allah'a) ben-
zer (evlat) krldr§r (isnat etti§i) kz gocu§u
ile müjdelendi§izaman, igiöfke ile dolarak
yüzü kapkara kesilir.

18. Yoksa o süs iginde yetigtirilip müca-
delede (davada, dövügte) kendini gös-
teremeyen (ve onlara göre eksik sayrlan
krzlar) mi (Allah'a isnat ediliyor)?

19. Bir de, onlar, Rahmän'tn kullarr olan
melekleri digi saymrglardlr. Acaba onlar,
meleklerin yaratrlmasrna gahit mi oldular
(ki, cinsiyetlerini bilsinler)? Onlann (me-
lekler hakkrndaki) bu gahitlikleri yazlacark
ve bundan sorguya gekileceklerdir.

20. Bir de, dediler ki: "Rahmän (Allah), di-
leseydi, biz o meleklere tiapmazdrk." On-
lann bu konuda hig bilgileri yoktur; onlar
yalntz yalan söylüyorlar.

21. Yoksa Biz kendilerine bundan
(Ku/an'dan, iddialarrndan) önce bir kitap
vermigiz de, onlar buna mr sanlryorlaP

22.Hayil Onlar: "Biz gergekten atialanmr-
zr bir din üzerinde bulduk; biz de onlann
izleri üzerinde gidiyoruZ' dediler.
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23. igte boylece senden önce de Biz han-
gi kente bir uyano göndermigsek, mutla-
ka oranrn grmank zenginleri gunu demig-
lerdir: "Biz gergekten atalanmrzr bir din
üzerinde bulmuguzdur; biz de kesinlikle
onlann izlerine uymaktayz."

24. Peygamberleri demigti ki (yahut sen de
ki) : 'Ya e§er ben size, atalannzr üzerinde
buldu§unuz dinden daha do§rusunu ge-
tirmigsem!.. (Yine mi onlann izinden gide-
ceksiniz?)" Onlar demiglerdi ki: "Biz, sizinle
gönderilen dini kesinlikle inl«är ediyoruz."

25. Sonunda Biz de, onlardan intikam al-
drk. lgte bak, o (peygamberlerini) yalanla-
yanlann sonu nice oldu!

26. Hani bir zaman ibrahim de, babasrna
ve kavmine demigtiki: "Ben sizin taptrkla-
nnrzdan kesinlikle uza§rm (sizin tapilklan-
nrzla higbir iligi§im yoktur)."

27."Benyalntz beniyoktan var Edene ta-
panm;günkü O, mutlaka benido§ru yolda
sabit krlacaktrr (yahut doöru yolda daha
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fazlasrnr da bana gösterecektir)."

28. ibrahim Tevhid kelimesini kendisin-
den sonraki nesli arasrnda da payidar bir
söz klmrgtrr (her zaman onun neslinden
Tevhid ehli olacaktrr). Umulur ki, (girk ehli,
Tevhid ehlinin daveti ile hakdine) dönerler
(yahut Mekke mügrikleri lslam'a dönerler).

29. Hayrr! Ben bunlan (Kureyg'i) ve atiala-
nnr, bu hak (Kudan) ve onu agrklayan bir
Elgi (Muhammed) gelinceye de§in nimet-
ler iginde yagattrm.

30. Kendilerine bu hak gelince de, onlar:
"igte bu, büyük bir büyüdür ve biz onu ke-
sinlikle tian rmayrz." dediler.

31. Bir de, dediler ki: "Bu Ku/an, gu iki
kentten (Mekke ile Täiften) pek büyük (ko-
daman) bir adama indirilmeli de§il miydi?"

32. Rabb'inin rahmetini onlar mr taksim
ediyorlar? Bu dünya hayatrnda onlann
gegimliklerini biz taksim etmigizdir. (Bu
taksim bile, onlann iste§ine göre yaprl-
mamrgken, insan igin en yüksek merte-
be olan peygambedik mi onlann iste§ine
göre olacak!) Onlann bir krsmrnr bir krsmr-
na derecelerle üstün kldrk ki, birbirlerine
ig gördürsünler (ve böylece dünya nizamr
sa§lanmrg olsun. Yoksa zengin fazileti
igin zengin krhnmamrg; yoksul da, insani
vasflarda eksik oldu§u igin yoksul kr[n-
mamrgtr.) Rabb'inin rahmeti ise, onlann
biriktirdikleri servetten daha hayr rld r r.

33. E§ergu (imanr zayfiolan bazr) insan-
lann, (mügrik kodamanlann ola§anüstü
zenginli§ine imrenerek, onlann etkisin-
de kalarak, onlarla) bir tek ümmet (dinin
mensuplan) haline gelmeleri ihtimalinden
olmasaydr, (l«äfirin dünyah§rnrn bir de§eri
olmadr§rnr, onu Allah'rn azabrndan kurtar-
mayaca§rnr göstermek igin) Rahmän'rn
(Allah'rn) yegäne Tann oldu§unu in!«är
eden gu (kodaman) käfirlerin evlerinin tia-
vanlannr ve gkacaklan merdivenleri gü-
mügten krlardrk. (Hayal edilebilecek her
serveti onlara verirdik.)
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34. Evlerinin kaprlannr ve üzerlerine yas-
landrklan kerevetleri de (hep gümügten
krlardrk).

35. Bunlan altrndan da klardrk. (Yahut
evlerine her türlü ziynet, bezenek de verir-
dik.) igte bütün buntarda, dünya hayatnrn
gegici nimetlerinden baSka bir gey de§il-
dir. Rabb'inin katrnda ährret (Cennet) ise,
talcvä sahipleri (Allah'a kargr aykn dav-
ranmal(an saknanlar) igindir.

36. Her kim de, Rahmän'rn (Allah'rn) zik-
rinden (Kufan'dan) yüz gevirecek olursa,
Biz, ona (isteöi üzerine) bir geytan musal-
lat ederiz. Artrk o geytan, onun igin yanrn-
dan hig aynlmayan bir arkadagilr.

37. Ve hig güphesiz bu geytanlar, onlarr
do§ru yoldan alkoyarlar; onlar ise, gey-
tanlan (yahut kendilerini) gergekten do§ru
yolda sanrrlar.

ilz

38. Sonunda o geytan dostu Bize gelince
(arkadagr olan geytana) diyecek ki: "Keg-
ke seninle benim aramda do§u ile batr
arasr kadar uzakhk olsaydr! Vay, sen ne
kötü arkadagmrgsrn!"

39. Bugün pigmanlrk size hig fayda ver-
meyecektir. Qünkü siz zulmettiniz. Siz ke-
sinlikle bu azapta ortaksrnrz.

,t0. Ey Muhammed! Yoksa sa§rrhra sen
mi igittireceksin; yahut körleri ve apagrk
sapknhl(a olanlan sen mi hidäyete erdi-
receksin?

41. Artrk Biz (onlan cezalandrrmadan
önce) seni gergekten (dünyadan) götü-
recek olsak bile, mutlaka (bu dünyada ve
öbür dünyada) onlardan intikam alaca§rz.

42. Yahut onlara vaatetti§imizazabt sana
mutlaka gösterece§iz. Qünkü güphesiz
Biz, onlara kargr Muktediriz.

ß. Öybyse sen, sana vahyedilenlere
srmsrkr sanl; günkü güphesiz sen, dos-
do§ru bir yoldasrn.

tl4. Hem de, güphesiz Kut'an, senin igin
de, kavmin igin de büyük bir gereftir; hepi-
niz de ondan sorumlu tutulacaksrnrz.

45. Senden önce gönderdi§imiz Elgile-
rimize (ümmetlerine, din älimlerine) sor:
Rahman'dan (Allah'tan) bagka da taprla-
cak tannlar var etmig miyiz? (Sorun ba-
ka[m, eski peygamberler de, Tevhidden
bagka bir gey tebli§ etmigler midir?)

46. Ant olsun ki, Biz, Musa'yr da
äyetlerimizle Firavun'a ve onun erkänrna
göndermigtik de, Musa: "Ben gergekten
Alemlerin Rabb'i'nin Elgisi'yim" demigti.

47. Nihäyet Musa, äyetlerimizionlara ge-
tirince, onlar äyetlerimize gülüvenniglerdi.

zunnur sünesi
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tt8. Bizim onlara (Firavun ile kavmine)
gösterdi§imiz her bir mucize, mutlaka bir
öncekinden daha büyüktü. Küfürden dön-
sünler diye de Biz, onlan azaba (kfltk,
sel baskrnlan, gekirge istilasr gibi azaba)
gaptrk.

49. Onlar da, (azabr gönince), Musa'ya
dediler ki: "Ey sihirbaz (büyük bilge)! Sana
verdi§i ahde göre (peygamberlik ahdine
göre, duanr kabul etmek ahdine göre,
hidäyete gelenden azabt kaldtrmak ahdi-
ne göre, sanaverdi§i iman ve itaat ahdine
göre), bizim igin Rabb'ine dua et; günkü
(azad bizden kaldtrdt§t takdirde) biz hig
güphesiz hidäyete gelece§i2."

50. Bunun üzerine Bizazabr onlardan kaF

drnnca, hemen sözlerinden dönüverdiler.

51. Firavun da, (azabrn kaldtnlmastndan
sonra kavminin, Musa'ya iman etmesin-
den endige ederek) kavmine seslenerek
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dedi ki: "Ey kavmiml Mrsrr hükümranlt§t
ve altrndan (sarayrmrn altndan, bahgele-
rinin, arazilerinin iginden, emrimin altnda)
akp giden gu rrmaklar (Nil kollan, kanalla-
n) yalnrz benim de§il mi? Siz bunu görmü-
yor musunuz?"

52. 'Yoksa ben, bir äciz (ve dilindeki pel-
teklikten dolayr) neredeyse söz söyleme-
sini beceremeyecek durumda bulunan gu

adamdan daha üstün de§il miyim?'

53. "Öyleyse ona (hükümdarhk niganesi
olan) altrn bilezikler verilmeliveya onunla
beraber yardrmcr (tasdikgi) melekler gel-
meli de§il miydi?"

34. Böylece Firavun, kavmini kügümse-
migti (enayi yerine koymugtu); ama onlar
kendisine boyun e§miglerdi. Qünkü onlar
gergekten yoldan grkmrg bir güruh idi.

55. Nihäyet onlar, Biziöfkelendirince, Biz
de onlardan intikam almr$tk; sonunda
hepsini denizde bo§mugtuk.

56. igte boylece onlan sonrakiler igin (yok
olmug) bir selef ve ibret öme§i krldrk.

57. Ey Muhammedl Meryem o§lu isa,
bir ömek olarak anlathnca, ("Gergekten
siz ve Allah'tan ba.gka taptr§rnrz varftklar
Cehennem yakfirsrnrz." /Enbiyä:98 äyeti
üzerine seninle tartrgmaya giren o käfirin:
'Allah'tian bagka taptlanlar, Cehennemlik
ise, kendisine traprlan Meryem O§lu da
Cehennemlikti/' demesi üzerine) senin
(mügrik) kavmin bundan hemen seving
gr§lrklarr atryorlar.

58. Hem de, dediler ki: "Sana göre, bizim
tannlanmrz mr hayrrhdrr, yoksa Meryem
O§lu mu?" (Biz, tiannlamrzrn da, Meryem
O§lu ile beraber olmasrna razryrz, dedi-
ler.) Onlann bunu sana ileri sürmeleri,
(hakkn anlagrlmasr igin de§il,) yalntzlar-
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trgmak igindi. Hayrr! Onlar gok tartrgmao
bir güruhtur.

59. Meryem o§lu isa, sadece, kendisine
nimet verdi§imiz ve kendisini israil O§ul-
lan igin ola§anüstü bir örnek krldr§rmrz bir
kuldur.

60. E§er Biz dileseydik, elbette yeryüzün-
de sizin yerinize (yahut sizden) melekler
meydana getirirdik; onlar sizin yerinize
gegerdi.

(57) Peygambe/imiz ile bunu tartrgrp Meryem o§lu
isa öme§ini veren, mügrik gäir ibni Zeba rtdir. §öyle
ki: Bu mügrik,'Gergekten siz ve Allah'tan bagka tap
ü§rnrz geyler, Cehennem yakltrsrnrz." (Enbiyä:98)
äyeti hakknda tartsmaya giriyor ve Peygamber'i-
mize: "Bu, yalnz bizim tiannlanmrz igin mi, yoksa
di§er ümmetler igin de gegerli mi?" diye soruyor.
Peygambeiimiz de: "Bu, sizin ile tiannlannz igin
de, bätün ümmetler igin de gegerlidif buyuruyor. O
zaman bu mügrik "l(äbe'nin Rabb'ine yemin olsun
ki, seni ma§lup ettim. Pekiyi, Hrristiyan'lar, Mesih'e
tapryorlar mr? Yahudi'ler de, Uzeyie tapryorlar mr?
Melih O§ullan da, meleklere tapryorlar mr? E§er
bütün bunlar Cehennemde iseler, biz ve tianrrlarr-
mrz da, onlarla beraber olmaya razyzl" diyor. igte
o zaman mügrikler, seving g§hklan ve kahkahalar
atryorlar. Oysaki o mügdk gair ile di§er mügrikler,
büWk bir cehälet öme§ini gö§ermiglerdi. Qünkü
äyetin Arapga metininde zikredilen "Mä' (geyler)
harfi, akrl sahibi olmayan varftklarr ifade etmektedir;
akl sahipled igin ise.Men (kim)" harfi kullanrlmak-
tadrr. Yani äyette lostedilen, putlardrr.
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61. Ve güphesiz Meryem o§lu isa, (yahut
Kur'an) kryametin bilgisidir. (isa'nrn dün-
yaya gelmesi, yahut fizik veya zihniyet
olarak tekrar geligi, kryametin yakrn oldu-
§unu bildirir. Yahut isa'n rn, ölüleri diriltme-
si, kryamet günü insanlann tekrar dirilme-
lerinin izahrdrr. Yahut Ku/an, kryametin
ne olduöunu anlatmaktadrr.) Öyleyse sa-
kn, kryametten süphe etmeyin ve Bana
(peygamberime) uyun. igte bu, dosdo§ru
bir yoldur.

62. Hem de, sakrn, §eytan sizido§ru yol-
dan ahkoymasrn. Qünkü o, gergekten si-
zin igin apagk bir dügmandrr.

63. isa da, o agk delilleri (mucizeleri, incil
äyetlerini) getirince, demigti ki:'Gergekten
ben size bu hikmeti (incil'i) getirdim. Birde,
hakkrnda aynh§a dügtü§ünüz geylerin bir
ksmrnl (din iglerini) agrklamak igin geldim.
Arilk Allah'tan (Onun buyruklarrna kargr
gelmekten) saklnln ve bana itaat edin."
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64. '§ünkü güphesiz Allah, benim de
yegäne Rabb'imdir; sizin de yegäne
Rabb'inizdir. Oyleyse yalnz Ona tiaprn.

igte bu, dosdo§ru biryoldur."

65. Sonra onlann (Hrristiyan'lann) iginden
grkan frrkalar, (isa'nrn, Allah'rn kulu ve El-
gisi, ya da Allah'rn o§lu, ya da üg tranndan

biri veya Tannnrn kendisi oldu§u inangla-
rrnda) anlagmazh§a dügtüler. igte o pek
acrkh bir günün azabrndan vay o zalimle-
rin haline!

66. Onlar, kendilerinin haberiolmadan kl-
yametin kendilerine ansrzrn gelip gatma-
srndan bagka bir gey beklemiyorlar.

67. O gün takvä sahipleri (Allah'a kargr ay-
knhklardan sakrnanlar) drgrnda canci§er
dostlar bile birbirlerine dügman kesilir.

68, 69. (O gün takvä sahiplerine göyle

seslenilecek:) "Ey äyetlerimize inanmtg ve
Müslüman (Allah'a teslim) olmug kullanm!
Bugün sizin igin higbir korku yoktur; siz
kaygr lanacak da de§ilsiniz."

70. "Siz eglerinizle birlike sevingli, ikramlt
olarak gidn gu Cennete!"

71. Onlara altrn tepsilerle (yemekler) ve
altrn kadehlerle (garap'lar) dolagilnhr (ser-

vis edilir) ve orada canlanntn istedi§i ve
gözlerinin hoglandr§r her gey var. Ve ken-
dilerine goyle denilecek "Siz hep burada
kalacakslnlz."

72.Ye §te yaptklanntza kaqtltk väris kt-
hndr§rnrz Cennet budur."

73. "Burada sizin igin pek gok meyveler
vardr r; onlardan yersiniz."
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74. §üphesiz o büyük mücrimler
(käfirler), Cehennem azabrnda temelli
kalacaklardrr.

75. Bu azap, onlardan hig hafifletilme,
yecek ve onlar azapta umutsuz bir hal-
de olacaklardrr.

76. Zaten Biz, onlara zulmetmedik; an-
cak onlar, zalimlerin ta kendileri idiler.

77. Ye onlar (Cehennem yaränt, Ce-
hennemin bag muhaftztna): "Ey Mä!ik!
Rabb'in, bizim canlmrzt alstn (da kur-
tulahm)!" diye seslenecekler. Mälik de:
"Siz kesinlikle hep böyle (azapta) kala-
caksrnrz !" diyecek.

78. Ant olsun ki, Biz, size (Mekke hal-
krna peygamber göndermek ve Kur'an
indirmekle) gergekten hakkt getirdik;
ancak go§unuz haktan hoglanmlyorsu-
nuz.
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79. Yoksa onlar (mügrikler), bir ige
(peygambere kargr bir ger planr kurma-
ya) kesin karar mr verdiler? igte Biz de,
(onlarrn ger planrnl boga grkarmakta)
kesinlikle kararlryz.

80. Yoksa onlar, kendilerinin slrlarrnl ve
gizli, gizli konugmalarrnr Bizim gergek-
ten igitmedi§imizi mi sanryorlar? Hayrr!
Yanlarrndaki elgilerimiz de (Halaza me-
leklerimiz o gizli, gizli konugtuklannr)
yazyorlar.

81. De ki: "E§er Rahman (olan Allah)
igin bir gocuk olsaydr, igte ben, Ona ta-
panlarrn ilki olurdum. (Yahut e§er sizin
bätrl iddianza göre, Allah igin bir gocuk
olsa da, igte ben, Mekkeliler iginde yal-
nrz Allah'a tapanlarrn ilkiyim.)"

82. §u göklerin, bu yerin Rabb'i, Arg'rn
Rabb'i olan Allah, onlarrn yakrgtrrmala-
rrndan tamamen münezzehtir.

83. Arük sen onlarr brrak; kendilerine
vaatolunan günlerine kavuguncaya de-
§in bog hayatlarrna dalsrnlar ve oynaytp
(oyalanrp) dursunlar.

84. Ve Allah, Odur ki, gu gökte de
yegäne Tanrrdrr; bu yerde de yegäne
Tanrrdrr ve O, yegäne Hakim'dir (her
igi hikmetle yapandrr), Alim'dir (her geyi
hakkryla bilendir).

85. Ve mübarektir (azametlidir) O Allah
ki, gu göklerin, bu yerin ve ikisiaraslnda
bulunan her geyin hükümranh§r yalnrz
Kendisinindir; ktyamet vaktinin bilgisi de
yalntz Onun katrndadtr ve siz (sonun-
da) Ona döndürüleceksiniz.

86. Onlann (mügriklerin) Allah'tan bag-
ka da yalvardlklarr varhklar da, kendi-
lerine gefaat edemezler; ancak bilerek
hakka (Tevhide) gahitlik edenler (me-
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lekler, isa, Uzeyr, kendilerine tapanlar-
dan beri/ arr olduklannr söyleyecekler-
dir).

87. Hem de, ant olsun ki, onlara (müS-
riklere) kendilerini kimin yarattr§rnr so-
racak olsan, hig güphesiz: 'Allah!.."
diyeceklerdir. Oyleyse (hakan) nasrl
geviriliyorlar!

88. Ve (Peygamber, Rabb'ine gikäyet
anlamrnda) dedi ki: "Ya Rabb'i! §unlar,
gergekten iman etmeyen bir güruhtur."

89. (Allah buyurdu ki:) Öyleyse (gim-
dilik) onlarr davet etmekten vazgeg ve
:"Selam!.." de! (Benin size kargr tutu-
mum, bang iginde mütärekedir). igte
onlar yakr nda bileceklerdir.

zunRur sünesi
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DUHAN sÜnesi: q+

Duhan süresi, Mekke'de 63. süre olarak näzil oF

mugtur; 59 äyettir. Duhan, duman anlamtndadtr.
Süre, bu adtnr 10. äyette gegen bu kelimeden aF

mstr.

aisirir-LAl-r innan uÄuinnenilu

1. Hä. Mim.

2, 3. §u apagrk (agrklaytct) olan Kitaba
ant olsun ki, Biz, gergekten onu (Kur'an'l)
mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) in-

dirdik. Qünkü güphesiz Biz, (onunla insan-

lan) uyarmaktaytz.

4, 5, 6. Her hikmetli (dogru ve faydalt)
ige katrmrzdan bir fermanla o gecede (o
gecede inmeye baglayan vahiy ile) hük-

medilir. Qünkü Biz, gergekten Rabb'inin

bir rahmeti olarak peygamberler (vaslta-

sryla vahiy) göndermekteyiz. Zira Rabb'in
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yegäne Semldir (her geyi hakkryla igiten-
dir), Alim'dir (her geyi hakkryla bilendir).

7. O, gu göklerin, bu yerin ve ikisiarastnda
bulunanlann Rabb'idir. E§er buna kesin
olarak inanryorsanrz. (Muhammed'in de
Allah'rn Elgisi oldu§una kesin olarak ina-
nrn. Yahut e§er bilginiz, ikranntz kesin ise,

bunu böylece bilin.)

8. Ondan bagka higbir tann yoktur; O, ha-
yat verir ve O, öldürür. O, sizin de yegäne
Rabb'inizdir; eski atialartntztn da yegäne
Rabb'idir.

9. Hayr! Onlar (bu konuda kesin iman

sahibi olmayp) büyük bir güphe iginde
oyalanryorlar. (Onlar, yeniden dirilig hak-
knda büyük bir güphe iginde olup seninle/
Muhammed'le alay ediyorlar.)

10. Artrk sen, Su gö§ün, agk (yo§un) bir
dumanr getirece§i günü bekle. (O srknttlt
va aghk gününü bekle ki, insanlar görme
eksikli§inden dolayr gö§üzünü dumanlt
gönir. Yahut kt[k yrllarrnda ya§mur az
ve toz duman gok oldu§u igin gündüzle-
ri de hava kararmaktadrr. Yahut Arap'lar
baskn gerre, belaya duman diyorlar. Ya-
hut kryamet gününden Önce ktyametin ilk
alämeti olarak meydana gelecek duman-
dtr.)

11. O duman, insanlan büniyecek. Onlar
(Mekke mügrikleri, yahut o günkü insanlar
diyecekler ki:) "lgte bu, pek aclklt bir azap-
ttr."

12."Ey Rabb'imizlBu azabr bizden kaldtr;
günkü biz gergekten mü'minler olaca§z
(Peygambere ve onun getirdiklerine ina-

nanlar olaca§tz)."

13, 14. Onlar igin ö§üt almak nerede! (O

azap gelince, arttk imanlarlntn bir fayda-
sr olmayacak.) Oysaki kendilerine hakkt
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agtklayan bir Elgi gelmisti; sonra ondan
yüz gevirmigler ve: "Bu adam, (Kur'an,
bazr insanlar tarafrndan kendisine) ö§re-
tilmig bir delidil' demiglerdi.

15. Biz bu azabr (krth§r, dumanl mutlaka
biraz (yahut bir süre) kaldrraca§rz; ama
siz (ondan sonra bu halinizi unutup yine
eski azgrn[§rnrza, küflirdeki rsrannrza)
muhakkak döneceksiniz. (Yahut krya-
metin ilk alämeti olan duman gelince,
käfirler slzlanrp yafuarmaya baglarlar ve:
"Ey Rabb'imiz! Bu azabl bizden kaldrr;biz
gerg€k mü'min olaca§lz!" diyecekler. Al-
lah da krk gün sonra o azabr kaldrracak;
ama onlar yine eski hallerine dönecekler.)

16. O pek büyük yakalayrgla yakalayaca-

§rmrz gün (Bedir savast günü, kryamet
günü), mutlaka Biz intikam alaca§rz.

17. Ant olsun ki, bunlardan önce Biz, Fira-
vun kavminide slnamrgtlk. Onlara da pek
gerefli bir Elgi (peygamber) gelmigti.

18. (O peygamber, kendilerine demigtiki:)
"Ey Allah'rn kullan! Allah'rn hakklnr (iman
davetinin kabu!ünü ) banaverin. (Yahutgu
Allah'tn kullannr, israil O§ullan'nr benimle
beraber gönderin.) Qünkü ben gergeken
size gönderilmig güvenilir bir Elgiyim."
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19. "Sakn, Allah'a l«arg kibirlik de tasla-
mayrn (Onun vahyinive peygamberini ha-
fife almayrn). Qünkü ben gergekten size
apagrk bir kesin delil getiriyorum."

20. 'Ve ben, beni taglamanlzdan (beni
öldürmenizden, bana eziyet ve hakaret
etmenizden) benim de, sizin de Rabb'iniz
olan Allah'a sr§tnmtgrmdlr."

21. "E§er bana inanmayacaksanrz da, hig
olmazsa beni kendi halime brrakln!"

22. Nihäyet Musa: "Bunlargergekten müc-
rim (mügrik) bir güruhtur!" diye Rabb'ine
niyazdabulundu.

23. (Allah buyurdu ki: ) "Pekiyi, sen kullan-
mr geceleyin yola grl«ar! Qünkü siz, mufla-
ka takip edileceksiniz."

24. "Sen, (denizden gegtiken sonra da
kapanmasl igin asänla vurma;) denizi ol-
du§u gibi agrk brrak (ki, onlar da sizi takip
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etsinler). Qünkü onlar mutlaka bo§ulacak
bir ordudur."

25,26,27.On\ar (bogulan Firavun ve as-
kerleri) geride (Mtsrdda) nice ba§lar-bah-
geler, prnarlar, ekinler, muhtegem konak-
!ar, zevkü sefasrnr sürdükleri nice nimetler
brrakmrglardr.

28. igte böylece Biz de, bütün onlan bag-
ka birtopluma miras brrakmrgtrk.

29. Onlar igin ne gu gök a§ladr; ne de bu
yer a§ladr; onlara mühlet de verilmedi.

30. Ve ant olsun ki, Biz, israil O§ullarr'nl o
algaltrcr azaptan (erkeklerinin köle yaptltp
o§ullarrnrn öldünilmesinden) kurtardt k.

31. Onlan Firavun'un zulmünden kurtar-
drk. Qünkü o, gergekten bir zorba idi; az-
grnhkta gok agrn gidenlerden idi.

32. Yine ant olsun ki, Biz, hallerini bilerek
israil O§ullan'na , o zamanki milletlerden
üstünlükverdik.

33. Biz, onlara, iginde apagtk bir nimet
(imtihan) bulunan (denizin yanlmast, bu-
lutlann onlann üstünde gölge yapmast,
kudret helvasr, btldrrctn kuglan gibi) muci-
zeler de vermigtik.

34, S. igte bunlar (Saaduki flrkasrndan
olan Medine ve gevresindeki Yahudi'ler,
bedenl diriligi inkär ederek) hig güphesiz
diyorlar ki: "Hayattn sonu ilk ölümümüz-
den ibarettirve biz (beden olarak) birdaha
diriltilecek de§iliz."

36. "E§er do§ru sozlü kimseler iseniz,
haydin, eski atialanmtzl getirin."

37. Bunlar mr haylrh, yoksa Tübbba' (Ye-

men hükümdan) kavmi ile onlardan önce-
kiler mi? Biz, onlan yok ettik. Qünkü onlar
gergekten mücdm (günahkär mügrik) idiler.
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38. Biz, 9u gökleri, bu yerive ikisi arasrnda
bulunanlan oyun ve oyuncak olarak yarat-
madrk.

39. Biz onlan ancak hak (hikmet) ile (son-
suz kudretimizi, yegäne Tann oldu§umu-
zu göstermek, iman ile itaat, yeniden dirilig
ve hesap igin) yaratmrgrzdrr. Ancak bu in-
sanlann birgo§u bilmiyorlar.

DUHAN sünesi
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40. $üphesizayrma (hakk bätrldan, kigi-
yi akrabalarrndan ayrma, kullar araslnda
hükmetme) günü, hepsinin bulugma vak-
tidir.

41. O gün dost, dostunun azablndan en
ufak bir gey kaldrramaz; kendisine de yar-
drm olunacak de§ildir.

42. Ancak Allah'rn merhamet etti§i
mü'minler bagka. Qünkü Allah gergekten
yegäne Pdiz'dir (mutlak galipti r), Rah im'di r
(gok esirgeyicidir).

ß,4. Gergek gu ki, zakkum a§acl, (Ce-
hennemde) günahkärlarrn (käfirlerin) ye-
me§idir.

ß, ß. Zakkum, Cehennem yaränrnln
kamrnda maden eri§i (yahut zeytinya§r-
nrn kara tortusu) gibi, kaynar suyun kay-
namasr gibi kaynar.

47. (Allah, Cehennem Zebanilerine goyle
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emreder:) Onu tutun da, sürükleye, sürük-
leye Cehennemin ta ortasrna atrn.

48. Sonra bagrna o kaynar su azabrndan
(azap olarak o kaynar suyu) dökün.

49. (Ve deyin ki: ) "Haydi, tat, bakallm!
Hani, gergekten sen, evet sen (kendi ha-
yalinde) gok güglü, pek gerefli bir kigi idin."

50. "igte bu, güphelenip durdu§unuz ger-
ge§in kendisidir."

51. $üphesiz takvä sahipleri (Allah'a kargr
ayknhklardan saknmrg olanlar), güvenli
bir makamdadrrlar.

52. Onlar, bahgelerde ve prnarlann bagla-
nndadrrlar.

53. Onlar, ince ipekten ve parlak atlastian
giyecekler; kargr karglya oturacaklardrr.

At. igte böyle olacaktlr. Hem de, Biz onla-
n iri gözlü (ceylan gözlü) Hürilerle (beyaz
tenli kadr nlarla) evlendirece§iz.

55. Orada güven iginde her türlü meyve-
den isteyebileceklerdir.

56. Onlar (dünyada) tratmrg olduklarr ilk
ölümden bagka orada ö!üm tatmayacak-
lardrr ve Allah, onlarr Cehennem azabrn-
dan koruyacaktrr.

57. (Bütün bunlar, amelleriyle hak ettikleri
igin de§il, ) senin Rabb'inin büyük bir lütfu
olarak verilecektir. igte bu, pek büyük saa-
detin ta kendisidir.

58. Ey Muhammed! igte anlayrp ö§üt al-
srnlar diye Biz, onu ( Ku/an'r) senin dilinle
indirip anlagrlmasrnr kolaylagtlrmrg olduk.

59. Artk sen, (onlann baglanna gelecek-
leri) bekle. Qünkü onlar gergekten (senin
bagrna bir gey gelmesini) beklemektedir-
ler.
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cASiYE sÜnesi: as

Bu süre, Mekke'de 64. süre olarak näzil olmu$ur;
37 äyettir. Cäsiye, diz goken anlamtndadtr. Süre,
bu ismini, 28. äyette gegen bu kelimeden almqfir.

eisrr,ri ULAH i n neu uAt t i nnanfna

1. Hä. Mim.

2. Bu Kitabtn (Kudan'ln) indirilmesi, Aziz
(mutlak galip), Hakim (her iginde hikmet
gözeten) Allah katlndandrr.

3. Hig kugkusuz gu göklerde ve bu yerde

Tevhid imantna sahip olanlar igin (Allah'tn

vart§nr, Onun yegäne Tann oldu§unu,
aracr tannlar olmadr§tnt ve Onun sonsuz
kudretini gösteren) birgok büyük belgeler
vardrr.

4. Sizin yaratlhgtntzda da, Allah'tn yeryü-
zünde yaratrp yaydt§t canhlarda da kesin

inanan birtoplum igin birgok büyük belge-
ler vardrr.

5. Gece ile gündüzün de§igik olmastnda
da, Allah'rn gu gökten rzk (sebebi) olan
ya§muru indirip de, ölümünden (kupkuru
kalmasrndan) sonra bu yeryüzüne onunla
hayat vermesinde de, nizgärlan de§igik
yönlerde (ve de§igik stcakltkta) estirme-
sinde de, akhnr kullanan bir toplum igin

birgok büyük belgeler vardtr.

6. igte bunlar, Allah'tn äyetleridir (belge-

leridir); onlan sana dosdo§ru olarak oku-
yoruz. Artrk onlar, Allah'tn sözlerinden
(Ku/an'dan) ve äyetlerinden (delillerin-

den) sonra hangisöze inanacaklar?

7. Yalancr ve günahkär her kiginin vay ha-
linel

8. Böylesiolan, kendisine okunan Allah'tn
äyetlerini igitir; sonra da igitmemig gibi

büyüklük taslayarak (küfninde, günahla-
rrnda) direnir. lgte ona pek aclkll bir azabt
müjdele.

9. Yine böylesi olan, äyetlerimizden bir
pargasrnr ogrendi§izaman, onu alaya altr.
igte perigan edici bir azap böyleleri igindir.

10. Onlarrn ötesinde (önlerinde) Ce-
hennem vardrr. Ne kazandtklan, ne de
Allah'tian bagka da edindikleri veliler (ko-

ruyucu dostlar), kendilerine higbir fayda
vermeyecektir ve onlar igin pek büyük bir
azap vardrr.

11. igte do§ru yolu gösterecek olan bu
Kuian'drr. Rabb'lerinin äyetlerini inkär
edenlere gelince, onlar igin dayantlmaz
i§reng bir azap vardtr.

12. Allah Odur ki, buyru§uyala üstünde
gemilerin akrp gitmesi igin, lütfu keremin-
den verdi§i nzkt aramantz igin ve gükrede-

siniz diye, denizi sizin emrinize vermigtir.
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13. Allah, §u göklerde ve bu yerde ne var-
sa hepsini Kendi katrndan sizin emrinize
vermistir. Qünkü bütün bunlarda iyice dü-
§ünen bir toplum igin hig kugkusuz birgok
büyük ibretlervardrr.
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14. Ey Muhammed! (Ievhid imanr ile)
iman etmig olanlara soyle ki: Allah'rn
(käfirlere felaket, mü'minlere de zafer va-
atetti§i) günlerin gelece§ini ummayanlarr
(gimdilik, cihat emri yok iken, onlann ezi-
yetlerine, hakaretlerine kaqlhk vermeyip)
ba§rglasrnlar. §unun igin ki, Allah, hertop-
luma, yaptrklanna göre karglhklarrnt vere-
cektir.

15. Her kim, saalih (islam'a uygun) igler
yapacak olursa, igte o, kendinedir; her kim
de, kötülük yapacak olursa, igte o da, ken-
di aleyhinedir. Sonra ancak Rabb'inize
döndünileceksiniz.

16. Ant olsun ki, Biz, israil O§ullan'na da
o Kitabt (Tevratr), o hükmü (onunla in-
sanlar arasnda hükmetmeyi, hikmeti) ve
o peygamberli§i (Musa ile Härun'un pey-
gamberli§ini, yahut gok sayrda peygam-
berli§i) vermigiz; onlara güzel, temiz nzk-
lar bahgetmigiz ve onlarr zamanlanndaki

cnsive sünesi 652
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milletlere üstün klmrgrzdrr.

17. Yine, Biz, israilO§ullarr'na din konu-
sunda (helä1, haram ile son peygamber
hakkrnda) agrk deliller vermigizdir. igte
onlar, ancak kendilerine (son peygamber
hakknda) bilgi geldikten sonra, aralann-
daki krskanghk (son peygamberin kendi-
lerinden olmamasr krskanglt§t) yüzünden
aynh§a dügüler. §üphesiz senin Rabb'in,
aynlr§a dügtükled hususlarda kryamet
günü aralarr nda hükmedecektir.

18. Ey Muhammed! Sonra da din ko-
nusunda seni, yüce bir geriat (yol) sa-
hibi krldrk. Artrk sen, hep bu yolu takip
et;bilmeyenlerin kötü azulanna sakln,
uyma!

19. Qünkü onlar, Allah'tan gelecek olan
bir geyi sendan asla savamazlar ve günkü
gergehen zalimler, birbirlerinin dostlandtr;
Allah da, takvä sahiplerinin (ayknltklar-
dan sakrnanlann) dostudur.

20. igte bu Ku/an, insanlar igin basiretler-
dir (kurtulug yolunu gösteren belgelerdir)
ve kesin inanan bir toplum igin hidäyet ve
rahmettir.

21. Yoksa kötülük edenler, hayatlannda
ve ölümlerinde kendilerini, iman edip saa-
lih (islam'a uygun) igler de yapan kimseler
ile bir tutaca§rmrzr mr sandtlar? Ne kötü
hükmediyorlar!

22.Ye Allah, gu göklerive bu yeri hak ile
(yegäne Tanrr oldu§unu, sonsuz kudretini
gösretmek igin) ve herkesin, yapüklanna
kargr[k görmesi igin yaratmtgttr. Zaten on-
lara haksrzhk edilecek de§ildir.
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23. igte sen, kendi kötü azularrnt tann edi-
nen ve Allah'rn, bir bilgi üzerine (ruhunun,

cevherinin hidäyete layrk olmadt§tnt bilerek,
gerekli bilgiler kendisine erigip aleyhinde
hüccet sabit olduktan sonra, akltnt ve hür
iradesini do§ru kullanmadt§t igin) sapknltk-
ta brraktr§r, kulaklarrnr ve kalplerini (sanki)
mühürledi§i, gözlerinin üsütüne de (sanki)
perde gekti§i kimseyi gördün mü? Arttk onu
Allah'tan baqka kim do§ru yola iletebilir? Oy-
leyse dügünüp ö§üt almayacak mtstntz?

24. Ve onlar (bedeni ähtret hayattnt inl€r
edenler, reenkarnasyona inanan putperest-
ler) dedilr ki: "Hayat, yalntz bu dünya ha-
yatmrzdan ibarettir; ölüniz ve yaganz (Biz,

meniden önceki ve sonraki agamalardan
gegeriz ve yasanz. Biz kendimiz ölürüz ve
brraktr§rmrz evladrmtzla yasanz. Bazlan-
mrz ölür ve bazrhnmrz da yagar. Biz ölüniz
ve ölümden sonra ruhlanmtztn bagka can-
Harda dünyaya gelip yagamast süretiyle
yaganz) ve bizi ancak (mürur-t) zaman yok

cnsiYe sünesi Cüz.25
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eder." Oysaki onlann bu konuda higbir bilgi-
leriyoktur. Onlar ancak (atalannr taklit ede-
rek öyle) sanryorlar.

25. Ayetlerimiz aEk deliller halinde kendi-
lerine okunun@ da, onlann bunlara kargr:
"E§erdo§ru sözlü iseniz, haydin, atialanmrzr
diriltip geri getirin" demekten bagka delilleri
yoktur.

26.Ey Muhammedl De ki: Size Allah, hayat
veriyor; sonra canrntzt afiyor; sonra kryamet
gününde sizi bir araya toplayacaktrr. Bunda
higbir güphe yoktur. Ancak insanlann birgo-

§u bilmiyorlar (günkü akrllannr kullanrp iyi
dügünmüyorlar).

27.Zalen gu göklerin ve bu yerin hükümran-
h§r yalnrz Allah'rndrr. Ve kryamet kopaca§r
gün, o bätrlolar, hüsrana u§rayacaklardlr.

28. Ve sen o gün her ümmeti (din zümresini)
diz gokmüg bir halde (toplanmrg) görecek-
sin. Her ümmet kendi kitabrna (amel defte-
rine) ga§rnlacak. (Onlana goyle denilecek)
"Bugün, (dünyada) yaptklannza göre kargl-
hk göreceksiniz."

29. .igte bu kitabrmrz (emrimizle yazlan
amel defteriniz), size kargr gerge§i soylüyor.

Qünkü Biz, gergekten yaptrklarrnrzr kayrt et-
tiriyorduk."

30. fl-evhid imanr ile) iman edip saalih
(lslam'a uygun) igler de yapanlana gelince,
igte. Rabb'leri onlan rahmetinin igine alacak-
tr. lgte bu, apagk saadetin ta kendisidir.

31. Küfre saplanmrg olanlara ise denilecek
ki' 'Ayetlerimiz yüzünüze kargr okunmakta
de§il miydi? Ancak siz büyüklük tasladrnrz
ve mücrim (günahkär, käfir) bir güruh oldu-
nuz."

32. "Size: '§üphesiz Allah'rn vaadi gergektir;
kryamet gününde de higbir güphe yohur'de-
nilince de, siz: 'Biz kryametin ne oldu§unu
bilmiyoruz; biz ancak birtahmin yünitüyoruz
ve biz kesin bilgi sahibi de§iliz'demigtiniz."
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30. Onlann yaptlklannrn kötü!ükleri (ger-
gek girkinlikleri, yahut cezasr) de kendileri-
ne göninecek ve alay ettikleri azap, onlarr
her yandan saracaktrr.

34. Ve onlara denilecek ki: "Siz dünyada
bu güne kavugmanrzr unuttu§unuz gibi,
Biz de bugün sizi unutaca§lz. Yurdunuz
da gu ategtir; sizin igin hig yardrmcrlar da
yoktur."

35. "igte bu haliniz gundan dolayrdtr ki, siz
gergekten Allah'rn äyetlerini alay konusu
edinmigtiniz; dünya hayatr da sizi aldat-
mtgtr." Artk bugün onlar ategten glkarrl-
mayacaklardrr ve onlardan Allah'r (tövbe
ve itaatle) hognut etmeleri istenmeyecek-
tir.

36. Sonug olarak, hamdin (övgünün) ta-
mamr, gu göklerin de Rabb'i, bu yerin de
Rabb'i, bütün älemlerin de Rabb'i olan
Allah'a mahsustur.
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37. Ve gu göklerde de, bu yerde de ulu-
luk yalnrz Ona yaragrr. Zalen O, yegäne
Aziz'dir (mutlak galiptir), Hakim'dir (bütün
iglerini büyük hikmetler üzerine kurandrr).
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6. insanlar mahgerde toplanacaklail za-
man ise, tiaprnrlanlar, tiapanlara (yahut ta-
panlar, tiaprndrklanna) düsman kesilecek-
ler ve tapmalannr inkär edeceklerdir.

7. Ayetlerimiz, o käfirlere agrk (agrklayr-

cr) olarak okundu§u zaman da, o l«äfirler,

kendilerine gelmig olan hak igin: "Bu, apa-
grk bir büyüdü/' demiglerdi.

8. Yoksa onlar: 'Onu (Ku/an'r) kendisi
(Muhammed) uydurdu" mu diyorlafl De
ki: "Onu ben uydurmussam, o takdirde
siz, Allah tarafrndan bana gelecek higbir
azabr önleyemezsiniz. (Ben nasrl buna
cüiet edip kendimi azaba matuz brrakr-
nm?) Sizin yaptr§rnrz tiagkrnhklan en iyi
bilen Allah'trr. Benimle sizin aranrzda gahit
olarak Allah yeter. Yegäne öafür (gok ba-

§rglayrcr), Rahim (gok esirgeyici) olan da
Odur.

9. De ki: "Ben Elgilerden (peygamberler-

Cüz:.26

Bu süre, Mekke'de 65. süre olarak näil olmugur;
35 äyettir. Ahkaf, kum tepeleri demektir. Bu müna-
sebetle Ad kavminin yagadr§r bolgeye ad olmugur.
lge iginde Ad kavmi anlatrldr§r igin süre, bu ismi
almrgrr.

aisuiu-eninnanuAninnaniu

1. Hä. Mim.

2. Bu Kitabrn (Kufan'rn) indirilmesi, Puiz
(mutlak galip olan), Hakim (varftklan hik-
metleriyle yaratan) Allah katrndandrr.

3.Biz, gu gökleri, bu yerive ikisiarasrnda
bulunanlan ancak hak ile (hikmetin gere§i
olarak) ve belli bir süre igin yarattrk. Küfre
saplanmrg olanlar ise, uyanldrklan geyler-
den (azap vs.den) yüz gevirmektedirler.

4. De ki: Gördünüz mü (baksanrza):
Allah'tian bagka da taptr§rnrz varhklar, yer-
yüzünde ne yaratmrglardrr, bana gösterse-
nizel Yoksa o tiaptrklannrzrn gu göklerde
bir ortaklklan mr vardrr? E§er ( davantz-
da) do§ru sözlü iseniz, bu Kufan'dan önce
indirilmig bir Kitapveya ilimden (eskilerin il-
minden) bir kahnt varsa, onu bana getirin!

5.7alen Allah'tian bagka kryamet gününe
de§in kendisine cevap veremeyecek olan
nesnelere tapandan daha sapktn kim ola-
bilir! Onlar ise, bunlann kendilerine tap-
malanndan habersizdirler.
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den) ilk gelen (yeni bir gey icat eden) de-

§ilim. Ben, (bu dünyada) bana da, size de
ne yaprhca§rnr da bilmiyorum. Ben ancak
bana vahyolunana uyaflm. Zalen ben sa-
dece apagrk bir uyancryrm."

10. De ki: "Gördünüz mü (baksanrza):
E§er bu Kudan, Allah katrndan ise ve
siz onu inkär edecek olursanrz, isra-
il O§ullan'ndan büyük bir gahit (Musa
Peygamber) de bu Kudan'rn benzerine
(Ievrat'a) gahit olup (Kudan'rn bildirdiöi-
ne) iman etmigse, siz yine de büyüklük
taslayacak olursanrz, (zalim saylmaz mr-
srnrz?)" $üphesiz Allah, zalimler güruhu-
nu hidäyete erdirmez.

1 I . Birde, o l<äfirler, iman etmig olanlar hak-
krnda dediler ki: "E§er bu (Muhammed'in
getirdi§i Tevhid inancl) hayrrlr bir gey ol-
saydr, onlar (Müslüman'lar) bu igte bizi
gegemezlerdi." Bunu söyleyenler, Ku/an
ile hidäyete erigmedikleri igin: "Bu eski bir
yalandr/' dahi diyecekler.

12. Ku/an'dan önce de bir imam (rehber)
ve bir rahmet olarak Musa'ntn Kitabr var-
drr. igte bu Ku/an da, zalimleri uyarmakve
laykryla iyilik edenlere müjde olmak üzere
Arapga lisanryla indirilmig, (Musa'nrn Kita-
brnr, bütün inni Xitaptan) do§rulayan bir
Kitaptrr.

13. §üphesiz o kimseler ki: "Rabb'imiz
yalnrz Allah'tl/'deyip sonra dosdo§ru ya-
gadrlar, igte onlar igin higbir korku yoktur;
onlar üzülecek de de§illerdir.

14. igte onlar, yaptrklarr iyi iglere kargrhk
olmak üzete, iginde sonsuz kalacaklan o
Cennetin yaränlarrdrr.
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15. Biz gu insana, anastna, babasrna layr-
kryla iyilik etmesini de tavsiye ettik (emret-
tik). Anasr onu büyük zahmetle karnrnda
tiagrdr ve büyük zahmetle do§urdu. (En
az) Gebelik süresi ile (en gok) sütten ke-
silmesi süresinin toplamr da otuz aydlr.
(En az gebelik süresi altr ay, en gok süt-
ten kesilme süresi de iki senedir. Neseb
ve emzirme hükümleri bu sürelerle slnrr-
hdrr.) Nihäyet insan, kemalga§rna (en az
otuz veya otuz üg yagrna) erigti§i ve (son
srnrn olan) krk yagrna vardr§r zaman,
(yagrnrn kemälinin gere§i olarak tövbesini
yeniler, Allah yolunda gayretini daha da
güglendirir ve) der ki: "Rabb'im, bana ve
ana-babama verdi§in nimete gükretmemi
ve hognut olaca§rn iyi igler yapmaml bana
ilhäm eyle! Benim soyumdan gelenlere de
iyilikverl Qünkü gergekten ben Sana dön-
düm ve güphesiz ben Müslüman'lardanlm
(Sana teslim olanlardanlm) !"
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16. igte Biz, yaptrklannrn en güzelini (gü-
zelini, yahut mübah olarak igledikleride§il,
sevap olanlannr) kabul edece§imiz, gü-
nahlannr da ba§qlayaca§rmrz bu kimse-
ler, Cennet yaränr arasrndadrr. Bu, vaato-
luna geldikleri do§ru bir sözdür.

17,18. O kimse ki, anasrna, babasrna :

'Ü be size! Benden önce nice nesiller
gelip gegmigken (ve onlardan hig kimse
diriltilmemigken), siz beni öldükten sonra
(diriltilip mezardan) grkarrlmakla mr teh-
dit ediyorsunuz?" der; anasr, babasr ise,
(yardrmrna erigip kendisini imana muvaf-
fak etmesiigin) Allah'rn yardrmrna sr§rna-
rak 'Yazklar olsun sana! iman et! Qünkü
güphesiz Allah'rn vaadi gergekif' derler;
bunun üzerine o: "Bu, eskilerin (ash ol-
mayan geylerden kitaplara yazdrklan)
masalladan bagka bir gey de§ildir." der;
igte bunlar, kendilerinden önce cin, ya da
insan olarak gelip gegen toplumlar arasrn-
da haklanndaazap hükmü sabitolan kim-
selerdir. Qünkü onlar, gergekten hüsrana
u§rayanlardrr.

19. (Mü'min, l«äfir, her ikifrrkadan) herke-
sin de, yaptrklanna göre derecelerivardrr.
Hem de, Allah, kendilerine yaptrklanntn
kargrlr§rnr tiam olarak vermek igin böyle
(derecelendirme) yapmrgür. Zaten onlara
hig haksrzh k yaprlmayacaktr r.

20. Käfirler, o ategin kargrsrna getirilecek-
leri gün kendilerine goyle denilecek "Siz
dünya hayatrnzda bütün güzel geylerinizi
harcadrnrz ve onlann zevkü sefasrnr sür-
dünü2. igte bugün, o yeryüzünde haksz
yere büyüklük taslamanrzdan ve yoldan
glkmanrzdan öttini gu perigan ediciazap-
la cezalandrnlacaksrnrz."
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21. Ad kavminin kardegi (soydagr) Hüd'u
da anlat. Hani bir zaman o, kendisinden
önce de ve sonra da o eski uyancrlann
gelip gegti§i Ahl€f bölgesindeki kavmine:
"Sakrn, Allah'tian baglosrna da trapmayrn;
günkü ben gergekten sizin, pek büyük bir
günün azabrna u§ramanzdan korkuyo-
rum" diye uyanda bulunmugtu.

22. Onlar dediler ki: "Sen, bizi tiannlanmtz-
dan vazgegirmek igin migeldin? Öynyse
e§er do§ru söyleyenleden isen, haydi,
bizitehdit etti§in azabr getir bizel"

23. Hüd dedi ki: "O bilgi (o azabrn ne za-
man gelece§i hakkndaki bilgi) yalnz Al-
lah katndadrr. Ben ise, benimle gönderi-
len mesair size ulagtrnyorum. Ancak ben,
sizin cähil bir toplum oldu§unuzu göniyo-
rum."

24. Nihäyet onlar o azabt, vädilerine yö-
nelmig bir bulut halinde (ufukta) belirdi§i-

nnrnr sünesi Cüz:26
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ni gönince: "Bu, bize yaömur ya§drracak
bir buluttui'dediler. (Allah, yahut Allah'rn
emriyle Hüd dedi ki:) "Hayr! O, sizin gar-
gabuk gelmesini istedi§iniz geydir; iginde
pek acrkh bir azap bulunan bir nizgärdrr."

25. "O rüzgär, Rabb'inin buyru§uyla her
geyi (canlannr ve mallannr) yok ediverir."
Nihäyet sabahladrklannda bannaklannrn
harabelerinden bagka bir gey görülmez
oldu. lgte Biz, mücrim (günahkär) toplumu
böyle cezalandrnnz.

26. Ant olsun ki, Biz, onlara size (Mek-
ke'lilere) verdi§imiz (yahut vermedi§imiz)
imkänlan da gergekten vermigtik; onlara
da kulaklar, gözler ve kalpler vermigtik.
Ancak onlann ne kulaklan, ne de gözleri,
ne de kalpleri kendilerine higbirfayda sa§-
lamamrgtr. Qünkü onlar Allah'rn äyetlerini
bile, bile inkär ediyorlardr. Ve alay edip
durduklan azap, onlarr her yandan san-
vermigti.

27. Yine ant olsun ki, (ey Mekke'liler!
Semüd Hic/i ve Lüt kavminin kasabala-
n gibi), gevrenizdeki kasabalan da yok
etmigtik. Belki (küfür ve günahlanndan)
dönerler diye de äyetlerimizi böyle tekrar,
tekrar agrkladrk.

28. Allah katrnda kendilerine yakrnhk sa§-
lamak igin Allah'tan bagka da edindikleri
tiannlar, kendilerine yardrm etselerdi ya!
Hayr! O tiannlan, kendilerine hig gönin-
mediler. Talen onlann bu inanct, kendi
yalanlan ve uydurduklan bir geydir.
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29. Ey Muhammed! Hani bir zaman da
cinlerden bir toplulu§u, Ku/an'r dinleme-
leri igni sana gevirmigtik. Nihäyet onlar,
Kudan'r (yahut Kudan'r okuyan Peygam-
beri) dinlemeye hazrr olduklannda bibirle-
rine: "Susun, dinleyelim!" demiglerdi. So-
nunda Ku'an'rn okunmasr bitince, o cinler,
uyancrlar olarak kavimlerine dönmüglerdi.

30. O cinler, kavimlerine göyle demigler-
di: "Ey kavmim! Biz, gergekten, Musa'dan
sonra Allah katrndan indirilmig olan, ken-
disinden önceki Kitaplan (levrat'r vs.yi)
do§rulayan, hakka ve dosdo§ru bir yola
ileten bir Kitabr dinledik."

31. "Ey kavmimizl Allah'rn ga§ncrsrna
uyun ve ona iman edin ki, günahlannlzrn
bir krsmr (kul hakkr drgrndakileri) ba§qla-
srn ve sizi pek acrkh bir azaphn korusun."

32. Her kim de, Allah'rn ga§ncrsrna uyma-
yacak olursa, artk o, yeryüzünde Allah't
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äciz brral<acak de§ildir (kagmakla kurtu-
lamaz); onun Allah'tan bagka koruyucu
dostlan da olmaz. igte onlar apagrk bir
sapknhk igindedirler.

33. Bir de, görmediler mi ki, gergekten gu
gökleri ve bu yeri yaratmrg ve onlan ya-
ratmakla hig yorulmamrg olan Allah, ölü-
leridiriltmeye Kaadirdir. Evet!.. Qünkü O,
gergekten her geye Kaadirdir.

34. Ve käfirler, ategin kargrsrna getirilecek-
leri gün, onlara: "Nasrl, bu, gergek de§i!
miymig?" denildi§inde, onlar: "Rabb'imiz
hakkr igin evet!..'diyecekler. Allah: "Öy-
leyse, inkär etmenizden dolay haydin, bu
azabr tadrn!" diyecekir.

35. Ey Muhammedl Öyleyse Elgilerden
(peygamberlerden) Ulü'l Azim (azim sahi-
bi) olanlann sabreüiklerigibisen de sabret
ve onlar igin gargabukazap isteme. Onlar,
kendilerine vaatedilen azabr gördükleri
gün, sanki dünyada gündüzün sadece
bir saati kadar kaldrklannr sanacaklar. Bu
(Ku/an, süre), bir bildiridir. Ar[k yoldan
grkmrg güruhlardan bagkast heläk edilir
mihig!

(29) Riväyetlere göre, cinler de, ährr (son) zaman
peygamberinin zuhür etti§ini ö§renmigler. Bunun
üzerine Nusaybin (Yemen) veya Ninova cinlerinin
temsilcilerinden yedi veya dokuz kigi, PeygambeiF
mizi aragtrrp bulmak üzere yola grkmrglar. Nihäyet
bu cinler, Peygambeiimizi Vädi'n Nahle denilen
yede gece namaz klaken veya Sabah nama-
znda bulmuglar ve okudu§u Kufan'r dinlemigler.
Peygambe/imiz, Peygamberli§in onuncu yltnda,
fedel«är egi Hadice validemizi ve mügriklere kargt

kendisini koruyan amcasr Ebu Talib'i kaybetmig
ve bunun üzerine Täife gidip onlardan destek is-

temigi; onlar ise, destekvermedikleri gibi dügman-
ca davranrp onu ayak tiakrmrna taslatmtslardt. lste
Peygambeiimizin, Täf dönügü anrlan yerde bu cin
olay vükü bulmugur.

Cinlerin, vahyin ilk yllannda Kudan't dinlemek
igin Peygambedimizi ga§rrdrklanna \re Peygam-
beiimizin de gidip onlara Ku/an'r okudu§una dair

riväyetler de vardrr. Yine Peygambe/imiz, Ashab
ile birlike Ul«äz panaynna giderken, yolda Sabah
namazrnr klarken cinlerin Ku/an'r dinlediklerine
dair de dväyetler vardrr.

(35) Üü1 Azm peygamberlerden murat, bir geriat
getidp de, onu yerlegtirmek i$n btiyük gayreüer
harcayan ve bu u§urda güglüklere ve dügmanla-
nnrn ezälanna sabrcden briyük peygamberledir.
Bunlann en ünlüleri gunlardrr: Nüh, ibrahim, Musa,
isa peygamberler ile Peygambedimizdir (S.).
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MUHAMMEO SÜneSi: CZ

Medine'de näzil olan süreler iginde 10. Srrada bu-
lunan bu süre, 38 äyettir. Süre, ismini Peygambe/i-
mizin isminden almstr. Bu süreye Ktal süresi de
denilmektedir.

aisrvri lLAn innruruAuinnnnfin

1. O kimseler ki, küfürlerinde direndiler ve
insanlan Allah yolundan ahkoymaya gahg-
tlar, Allah, onlann ibadetlerini gegersiz krl-
mrgtrr. (Yahut onlann Peygamber hakkrn-
da kurduklan ger plamlannt ve insanlan
onun yolundan ahkoyma garetlerini boga
grkarmtgilr.)

2. O kimseler ki (Ievhid imanryla) iman
ettiler, saalih (islam'a uygun) igler de yap-
filar ve hakkln ta kendisi olarak Rabb'leri
tarafrndan Muhammed'e indirilene iman
ettiler, Allah da, onlann günahlannr ört-

tT.fl

müg ve (akllannr, hür iradelerini do§ru
kullandrklarr igin) hallerini düzeltmigtir (on-
lardan günah meylini kaldrrmrgtrr).

3. igte bu, gunun igindir ki, küfürde dire-
nenler, gergekten bäilla uymuglardrr;
iman edenler ise, kesinlikle Rabb'lerinden
gelen hakka uymuglardrr. igte Allah, in-
sanlara ömeklerini böyle verir.

4. Artrk savagtia l«äfirlerle kargllagrnca,
hemen boyunlannr vurun. Nihäyet onlara
a§rr darbeler indirip gok kayplar vedirin-
ce, artrk kalanlan esir ahp ba§layn; son-
ra esirleri ya fidyesiz (karghksrz) olarak
lütfen, ya da fidye (Müslüman esirlerle
mübadele, yahut mal fidyesi) kargr[§rn-
da salverin. Nihäyet sava§ (savaganlar),
a§nrhklarrnr (arag, gereglerini) brrakrnca-
ya kadar igte hüküm budur. Zaten Allah
dileseydi, elbette (savagsrz olarak da)
onlardan intikam alrrdt. Ancak Allah, (sa-
vag vesilesiyle) sizi birbirinizle (mü'minleri
käfirlerle) denemek igin savagr vesile yap-
ü). O kimseler ki, Allah yolunda savaslp
öldünilmügler (ya da sa§ kalmrglar), igte
Allah, onlarrn da yaptrklannr asla boga gr-
karmayacaktrr.

5, 6. Allah, (her iki cihanda) onlan hayra
erdirecek; hallerini de düzeltecek ve ken-
dilerine tarif etti§i (bundan dolayr özlem
duyulan ve onun igin iyi igler yaprlan, ya-
hut Cennet yaränrna tarif edildi§i igin ayrr-
ca rehbere ihtiyag duyulmayan) Cennete
koyacaktrr.

7. Ey (Tevhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! E§er siz Allah'a (A!!ah'tn dinine, pey-
gamberine) yardrm edecek olursanz, O
da size yardrm edecek ve ayaklannrza
sebat verecek.

8. lGfirlere gelince, igte onlar kahrolsun-
lar! Ve Allah, onlarrn yaptlklannr boga gr-
karacaktrr.
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9. lgte bunun sebebigudur ki, onlar, ger-
gekten Allah'rn indidi§inden nefret etmig-
lerdir. Bundan dolayrAllah, onlann yaptrk-
lannr boga gkarmrgtrr.

10. Onlar yeryüzünde gezip dolagrp da,
kendilerinden önce gelip gegen l€firlerin
sonlan nice olmugtur, görmediler mi? Al-
lah onlan yerle bir etmigtir. Bu l€firler igin

de onlann (äkrbetlerinin, cezalannrn) ben-
zerlerivardrr.

11. igte bunun sebebigudur ki, Atlah, ger-
gekten iman edenlerin Mevlasrdrr (koru-
yucusudur); l«äfirlerin ise hig mevlasr (ko-
ruyucusu) yoktur.
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12. §üphesiz Allah, fl-evhid imanryla)
iman edip saalih (lslam'a uygun) igler de
yapanlan, altlanndan rrmakhr akan Cen-
netlere koyacakilr. Küfre saplanmrg olan-
lar ise, gegici nimetlerden faydalanrrlar;
sa§mal hayranlann da yedi§i gibi yerler;

onlann son banna§r ise o ategtir.

13. Ey Muhammed! Seni iginden gtka-
np süren memleketten (halkrndan) güg

olarak daha getin olan nice memleketleri
heläk etmigtik; igte onlara yardtm eden de
olmamrgtr.

14. Pekiyi, Rabb'inden apagrk bir delil
üzerinde bulunan kimse, kötü igi kendi-
sine güzel gösterilen ve kötü azulanna
uyan kimseler gibi olur mu hig!

1 5. Talavä sahiplerine (ayknhklardan sakr-
nanlara) vaatolunan Gennetin ola§anüstü
durumu goyledir: Orada (tadt, kokusu) hig

bozulmayan sudan trmakhr, tadt hig bo-
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zulmamrs sütten rrmaklar, igenlere sade-
c,e lezzel veren saraptan rrmaklar ve sü-
zülmüg baldan rrmaklarvardrr. Yine orada
onlar igin her türlü me)rve vardrr. Ve (hep-
sinin üstünde) onlar igin Rabb'lerinden
tam ba§rglama vardrr. (Bunlara sahip
olan,) o ategte sonsuz kalacak olan ve
kaynar su igirilip de, bu suyun, ba§rrsak-
lannr pargaladr§r kimseler gibi olur mu hig!

16. Onlardan kimileri de (münafrklar) var
ki, seni dinlerler; nihäyet onlar senin ya-
nrndan grkrnca, kendilerine ilim verilmig
(Ashap'tan bilgi sahibi) olan kimselere
(alay veya sözde bilgi edinmek igin): "Pey-
gamber, demin ne demigti?" derler. igte
onlar (münafrklar), o kimselerdir ki, Allah,
kalplerini (sanki) mühürlemigtir ve onlar,
kendi kötü azulanna uymuglardrr.

17. Hidäyete ermig olanlara gelince,
Allah, (Peygamberin sozleri) onlann
hidäyetini daha da arttlnr ve trakvälannl
verir (talcvänrn yolunu onlara gösterir
ve bagarmalan igin onlara yardrm eder.
Takvälannrn mükäfatr n r onlara verir).

18. O l«äfirler, artrk ancak kryametin an-
srzrn gelip gatmasrnr bekliyorlarl igte kr-
yamet alämetleri (son peygamberin gel-
mesi, Ayrn yanlmasr gibi bazr alämetleri)
gergekten belirmigtir. Kryamet onlara gelip
gattr§rnda, ibret almalannrn artrk onlara
ne faydasr olur?

19. Ey Muhammedl Ö/eyse bil ki (bil-
meye devam et ki), güphesiz Allah'tan
bagka higbir tann yoktur. Sen ( günahrn
olmasa bile, mü'minlere ömek olmak igin)
kendinin de, erkek mü'minlerin de, kadln
mü'minelerin de günahlannrn ba§rglan-
masrnr dile. Zaten Allah, (gündüzleri, ya-
hut dünyada) gezip dolagtr§rnrz yeri de,
(geceleri, yahut öbür dünyada ) barrndr§r-
nrz (bannaca§rnrz) yeride bilir.
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20. O (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar da: "Kegke (savagr emreden) bir süre
indirilseydi!" derler. Sonra kesin, agrk hü-
küm bildiren bir süre indirilip onda savag-
tian söz edilince, kalplerinde bir hastallk
(iman zafiyeti, nifak) bulunanlann, üzerine
ölüm baygrnlr§r gokmüg kimsenin bakrgr
gibisana baktrklarrnl gönirsün. igte onla-
ra yakrgan budur. (Yahut onlara yazklar
olsun!)

21. (Onlar igin haylrfi olan, onlara yakr-
gan,) itaat ve güzel sözdür. O ig, ciddi-
ye bindikten (faz kr[ndrktan) sonra artrk
Allah'a kargr verdikleri sözü tutsalardr, el-
bette kendileri igin daha hayrrt olurdu.

22. $u halde iktidan ele gegirecek olsa-
nrz (yahut islam'dan dönecek olsanlz,
cähiliyye ädetlerine dönerek), yeryüzünde
bozgunculuk grkarmak ve akrabahk ba§-
lannr koparmak sizden beklenir mi, bekle-
nir.( Beklenmez olur mu?)

uuxauueo sünesi
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23. igte onlar o kimselerdir ki, Allah, ken-
diledni länetlemig de, kulaklannt (sanki)

sa§rr, gözlerini de (sanki) kör eüni$ir.

24. Onlar, bu Ku/an't iyice dügünmezler
mi? Yoksa onlann kalpleri üzednde kilitleri
mivar?

25. §üphesiz o kimseler ki, kendilerine
do§ru yol belli olduktan sonra (nifak yoluy-
la) gerisin geriye (küfre) dönmügler, gey-

tan onlan fitlemig ve gok umutlandtrmtgttr.

26. igte bunun sebebi gudur ki, Allah'tn in-

dirdi§inden hoglanmayanlara (Yahudi'ler,

münafrklara, yahut münafl klar, Yahudi'le-
re, yahut bu iki zümreden biri, mügrikle-
re): "Biz size bazt iglerde (Peygambere
dügmanH«ta, adamlannt onunla beraber
savagmaktan ahkoymada) uyaca§l/' de-
miglerdi. Talen onlann gizlediklerini Allah
bilir.

27. Pekyi, melekler, suratlanna vurarak
canlannr ahrken halleri nice olacak!

28. igte bu, gundan dolayrdrr ki, onlar, ger-
gekten Allah'rn gazaba gelmesine sebep
olan geylerin ardrna dügmügler ve Onu
hognut edecek geylerden hoglanmamtg-
lardrr. Bunun igin Allah, onlann yapttklan-
nr boga grkarmtgtlr.

29. lGlplerinde nifak hastalt§t bulunanlar,
yoksa Allah'tn, onlann (islam'a besledik-
leri) kinlerini ortaya grkarmayaca§tnt mt

sandrlar?

(26) Bu münaftklann gizli dostluk kurduklart
Yahudi'ler, Ktrayza O§ullan ile Nadir O§ullan Ya-
hudi'leri idi. Münafrklar, Yahudi'lere diyorlardt ki:

"Size kargt savas ve sizi yurdunuzdan gkarma giri-

gimi baglatrlmadan önce biz küfrümüzü ag§a vur-
mayaca§rz; gergek durumumuzu ilän etmeyece§iz;
günkü bizim göninürde Müslüman bilinmemizde
birtakrm mebfaatlerimiz var."
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30. Ey Muhammed! E§er Biz dileseydik,
o münafrklan elbette sana gösterirdik de,
onlan simalanndan kesinlikle tiantrdtn.
Ant olsun ki, sen onlan zaten konugma
tazlanndan (Müslüman'lan örtülü olarak
elegtirmelerinden) kesinlikle trantyacakstn.
hten Allah bütün iglediklerinizi bilir.

31. Yine ant olsun ki, Biz, sizden mücahit
olanlar ile (cihadrn ve di§er din hizmetleri-
nin güglüklerine) sabredenleri (fiilleriyle) an-
laynca kadar ve (cihattaki itaat veya isyan)
haberlerinizi agrklayrncaya (yahut onlann
imanlannrn ve Müslüman'lara olan dostluk-
lannrn do§ru veya yalan oldu§unu agkla-
yrncaya) kadar sizi hig güphesiz (cihat ve
a§rr yükümlülüklerle) imtihan edece§iz.

32. §üphesiz o kimseler ki, kendilerine
do§ru yol besbelli olduktan sonra küfürde
direnmigler, hem de insanlan Allah yolun-

dan ahkoymaya galtgmlglar ve bu Elgi'ye
(Peygamber'e) karg cephe almlglar, onlar,
(bu yaptrklanyla) Allah'a (Allah'tn Elgisi'ne)
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higbir zarar veremeyeceklerdir ve Allah,
onlann yaptrklailnr (ibadetlerini, yahut kur-
duklan ger planlannr) boga gkaracaktrr.

38. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Allah'a itaat edin; bu Elgi'ye
(Peygambe/e) de itaat edin ve iyiamelle-
rinizi, (küfür, nifak, kibir, riya, minnet, eä
vs. ile) boga grkartmayn.

34. §üphesiz o kimseler ki, küfre saplan-
mrglar ve insanlan Allah yolundan ahkoy-
maya gahgmrglar, sonra da käfir olarak
ölmügler, igte Allah, onlan asla ba§qla-
mayacaktrr.

35. Arfik siz üstün iken zafiyet gösterip (is-
lam dügmanlannr, Müslüman'lar igin zillet
saylacak bir) banga ga§rrmayrn. Zaten
Allah sizinle beraberdir. O, amellerinizide
asla zayi etmeyecektir (amellerinizin se-
vabrnr iptal etmeyecek; eksiltmeyecektir).

36.§u dünya hayatr (Allah'rn hognutlu§una
vesile olmazsa,) ancak bir oyundan ve bir
e§lenceden ibarettir. Hem de e§ersiz (Tev-
hid imanryla) iman edecekve günahlardan
saknacak olursantz, Allah mükäfatrnlzr
verecek. Allah, sizden mallannrzrn tiama-
mrnr (harcamantzt ve dünya nimetlerinden
mahrum kalmanlzl) da istemiyor.

37. E§er Allah, mallannzn tiamamtnl is-
teyip de, sizi srkrgtrracak olsaydr, cimri-
lik ederdiniz ve Allah (yahut bu cimrilik,
islam'a kargl, Peygamb-e/e kargr) kinleri-
nizi meydana getirirdi.

38. igte siz o kimselersiniz ki, Atlah yolun-
da harcamaya ga§rnhyorsunuz; ancak igi-
nizden kiminiz cimrilik ediyor. Her kim de,
cimrilik edecek olursa, igte o, ancak ken-
disine kargl cimrilik etmig olur. Zaten Al-
lah, yegäne mutlak öaniyy'dir (zengindir);
siz ise yoksulsunuz. Ve e§er siz, Allah'ln
buyruklannd an yüz gevirecek olursanrz,
yerinize sizden'bagka bir toplum getirir;
sonra (hem de) onlar sizin gibi olmazlar.
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FETH SoneSi: m
Medine'de näzil olan sürelerin 27. süresi olarak
n&il olan Feth Süresi, 29 äyettir. iginde islam'rn
fetihleri anlatrldr§r igin bu ismi almqtrr.

aisu ir-LAn innenuAninnenäur

1. Ey Muhammed! Biz, gergekten sana
apagrk büyük bir fetih (sonra gergektege-
cek Mekke fethi, yahut Hayber ile Fedek
fethi, yahut Hudeybiye antlagmasr) bah-
gettik.

2. Bu, Allah'rn, senin gegmig ve gelecek
günahlannr (senin yüce makamrna göre
günah sayrlan evlä olanlann terkini, yahut
fetih igin cihad eden ümmetinin günahla-
nnr) ba§lglamak, sana olan nimetini de
tiamamlamak, hem de seni dosdosru bir
yolda (ilähi mesajrn tebli§inde) saOit frf
mak igindir.
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3. Bir de sana ganh bir zaferle yardrm et-
mek igindir.

4. imanlanna iman katmak igin mü'minlerin
yüreklerine güven ve huzur indiren ancak
Allah'tr. §u göklerin ve bu yerin ordularr
da yalnrz Allah'rndrr. (O, dilerse, siz olma-
dan da dinini muzaffer klar.) Zaten Allah,
ezelden beri Ali'm'dir (her geyi hakkryla
bilendir), Hakim'dir (her iginde hikmet gö-
zetendir).

5. Bu (cihad emri), Allah'tn, mü'min er-
kekler ile mü'mine kadrnlan, iginde son-
suz kalacaklan, altlanndan rrmaklar akan
Cennetlere koymasr ve onlann günahla-
nnr ba§rglamasr igindir. igte bu da, Allah
katnda pek büyük bir saadet olacakür.

6. Yine bu, Allah'rn, Kendisi hakknda su-
izanda bulunan (Allah'rn, Peygambefini
ve mü'minleri muzaffer krlmayaca§tnl
dügünen) münatrk erkekler ve münaflka
kadrnlara, Allah'a ortak kogan erkekler ve
ortak kogan kadrnlara azap eünek igindir.
(Müslüman'lar igin dügündükleri) felaket,
onlann bagrna gelsin! Hem de, Allah,
onlara güap etmig (öfkelenmig); onlara
länet etmig ve onlar igin Cehennem ha-
zlrlamrgrr. Onlann en son dönecekleribu
yer de ne kötüdür!

7. Hem de, gu göklerin ve bu yerin bütün
ordulan da yalnrz Allah'tndtr. Zaten Al-
lah, ezelden beriAz2'dir (mutlak galiptir),

Hakim'dir (her iginde hikmet gözetendir).

8. Ey Muhammed! Biz gergekten seni
(kryamette ümmetine) bir gahit, (dünyada)
bir müjdeci ve bir uyanct olarak gönder-
migizdir.

9. Ta ki, siz Allah'a ve bu Elgisi'ne iman

edesiniz; (dini güglendirme yolunda) bu
Elgisi'ne yardlm edesiniz; ona saygt gös-
teresiniz ve sabah akgam Allah't tesbih

Cüz:26

edesiniz (Onu, yüce sanrna yakgmayan
sfatlardan tenzih edesiniz. Yahut Ona na-
maz klasrnrz).

(4) ibni Abbas'tan riväyet olundu§una göre, Pey-
gambefimizin ilk getirdi§i gey, Tevhid inancrür;
sonra namaz, sonra zel«ät, sonra cihat ve hacc ge-

tirmigir.
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10. $üphesiz (Hudeybiyye'de) sana biat
edenler, ancak Allah'a biat etmig oluyor-
lar. Allah'rn kudret eli, onlann (biat eder-
ken Peygambe/in elini tutan) ellerinin
üstündedir. Artrk her kim, ahdini bozacak
olursa, o, ancak kendi alyhine bozmug
olur; her kim de, Allah'a olan ahdine vefä
gösterecek olursa, Allah, bundan dolayr
ona pek büyük bir mükäfat verecehir.

11. Bedevi Arap'lardan (Hudeybiyye se-
ferinden) geri kalmtg olanlar (mäzeret
olarak) sana diyecekler ki: "Mallanmrz
ve ailelerimiz (tehlikeye manz kalrr en-
digesi) bizi (bu seferden) ahkoydu. Onun
igin Allah'tan ba§rglanmamrzr dile!" Onlar,
kalplerinde olmayanl dilleriyle söylüyorlar.
De ki: "pekiyi, Allah, size bir zarar dileye-
cek veya size bir fayda isteyecek olursa,
artrk kim Allah'a kargr sizin igin bir sey ya-
pabilir? Hayrr! Allah, bütün yaptrklannrz-
dan hakkryla haberdardrr."
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12. "Hayr! Siz, bu Elgi'nin (Peygambefin)
ve bu (sefere grkan) mü'minlerin, bir daha
ailelerinin yanrna hig dönmeyeceklerini
sanmrgtnrz; bu, sizin gönüllerinize hog
gösterildi de, kötü zanda bulundunuz ve
(Allah katrnda) heläk olan bir güruh oldu-
nl.)z."

13. Her kim de, (yegäne Tann olarak)
Allah'a ve (son hak peygamber olarak) bu
Elgisi'ne iman etmeyecek olursa, bilsin ki,
Biz, gergekten bütün käfirler igin pek krz-
grn bir ateg hazrrlamrgrzdrr.

14. §u göklerin ve bu yerin hükümranlr§r
da yalnrz Allah'rndrr. O, kimi dilerse onu
ba§rglar; kimi dilerse onu da azaba gar-
par. Zaten Allah, ezelden beri Öafü/dur
(gok ba§qlayrcrdrr), Rahim'dir (pek esir-
geyicidir).

15. Siz bol ganimetler almak üzere
(Haybe/e do§ru) yola gtkaca§tntz za-
man, o seferden (Hudeybiyye seferin-
den) geri kalmrg olanlar: "Btraktn, biz de
sizin arkanrzdan gelelim!" diyeceklerdir.
Onlar, Allah'rn kelamlnr (Hudeybiyye'de
bulunanlara Hayber ganimetlerinin vaadi-
ni) de§igtirmek isterler. Onlara de ki: "Siz
bizim ardrmrzdan asla gelemeyeceksiniz.
igte Allah önceden sizin igin böyle buyur-
mugtur." Sonra onlar: "Haylr! Siz (gani-
metlerde size ortak oluruz, diye) bizi krs-
kanryorsunu/' diyecekler. Do§rusu onlar,
öteden beri ancak pek az anlayan (anlayr-
gr krt olan) kimselerdir.

(10) Peygambe/imiz, Hicret'in altncr ylnda Hac-
cetmeye niyetlendi ve hazrrltklar tamamlandrktan
sonra Zilka'de aynrn bagnda yola grktr. Bu sefere
katlan Ashab'rn saytst hakkrnda degigik rakamlar
verilmektedir; bunlann en yükse§i 1500, en kügü-

§ü de 700'dür. Bu sefere katrlan Müslüman'lar,
her yolcunun silahr olan krhgtan bagka yanlarrna
silah almamrglardr. Kureyg mügrikleri, bunu haber
alnca, Peygamber'imizi Mekke'ye sokmama ka-

rrrn süResi
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rannr aldrlar. Nihäyet Peygambeiimiz, Mekke'ye
bir konak uzakhl<ta bulunan Hudeybirye'ye gelince
orada konaklamayr emir buyudu. Buras Harem
bölgesi srnrnnrn dlihilinde bulunuyordu. Kure)§
mügrikleri de, yandaglarr olan kabilelerle birlikte
gelip Hudeybilrye'nin, sulan bol olan bir yerinde
karargäh kurmuglardr. Peygambe/imiz, Kureyg'li-
lere elgi gönderip gelig amaonr ve dilerlerce ken-
dileriyle bir mütareke yapabileceklerini bildirdi. Bu
arada Kureyg'lilerden elgi olarak Peygambefimizin
yanrna gelip Ashab'rn, Peygambe/imize olan ytik-
sek saygr ve ba§h[klannt göninler hayreüer iginde
kahp döndüklerinde bunu Kureyg'lilere anlatryorlar-
dr. Sonra Peygambe/imiz, Mekke'de kendisini ko-
ruyacak kalabaltk bir ailesi var diye, Hz. Osman'tn
bagkanh§rnda bir elgi heyetigöndrdi. Sonra Hz. Os-
man ile yanrndakilerin öldürüldükleri haberi gelince,
Peygambe/imiz: "Durum bu ise, Kureyg mügrikle-
riyle garpqmadrkga buradan bir yere aynlmayaca-

§rz!" buyurdu ve Müslüman'lan biat almaya ga§trdt.
Müslüman'lar da gelip zafere erigineye dek savag-
maya veya bu u§urda ölmeye söz verdiler. Sonra
haberin yanhg oldu§u anlagtldt ve Hz. Osman ile
yanrndakiler sa§ salim Peygambe/imizin yantna
döndüler. Peygambedimiz de, mügniklerden esir
aldr§r 40- 50 (veya 80) kigilik basktn grubunu ser-
best brraKr. Mügnikler de, Müslüman'lann bu ka-
rarth§rnr gönince antlasma yapmaya raz oldular
ve nihäyet 10 yrl igin bir bang antlagmas yapldt.
Antlagmanrn baz maddeleri, gönlnürde Müslü-
man'lann aleyhineymig gibi algtlandt ve bagta Hz.

Omer olmak üzere Mz Müslüman'lann hognut-
suzlu§una neden oldu. Ancak aleyhte gibi algtla-
nan maddelerin, Müslüman'lara ne denli btiyük
imkänlar sa§ladt§t uygulamadan sonra anlagldt.
igte bu antlagma, büyük zaferlere ve Mekke fethine
de ortam hazrladt.

(11) Bu gol Arap'larrndan Murat, Örfar, Müzeyne,
Cüheyne, Egca' ve Deyl kabileleridir. Hudeybilrye
yrhnda Peygambe/imiz, Mekke yolculu§una 9t-
kaca§r günlerde Medine gevresindeki ve göldeki

BedeviArap kabilelerine haber saltp kendisiyle be-
raber bu yolculu§a gtkmalannl istedi. Qünkü Pey-
gamber'imiz, Kureyg'in, kendisiyle sava§malarln-
dan ve onu lG'be ziyaretinden engellemelerinden
endige ediyordu. Peygambefimiz, amactntn savag
olmadr§rnr göstermek igin de kurbanltk hayvanlart
önceden yola grkardt. Ancak antlan kabileler, bu

sefere katrlmadtlar ve. "Biz, Muhammed'in, yur-

dunun ortastnda, Medine'de (Hendek savagtnda)
kendisiyle savagmtg ve baz Ashab'rnr Öldürmüg bir

toplumun üstüne gidece§iz de, onlarla sava§aca-

§rz, öyle mi?" dediler.
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16. O gölArap'lanndan seferden (Hudey-

biyye seferinden) geri kalmtg olanlara de
ki: "Siz yakrnda getin savaggt bir kavme
(Sakff ve Heväzin kabilelerine) kargt sa-
va§maya ga§tnlacakstnlz. Siz onlarla ya
hep savagacaksrntz, ya da Müslüman
olacaklar (yahut teslim olup boyun e§e-
cekler). Artrk e§er bu buyru§a uyacak
olursanrz, Allah, size güzel bir mül«äfat

verecek; e§er bundan önce yüz gevirdi§i-

niz gibi yine yüz gevirecek olursantz, Allah
sizi pek acrkh bir azaba u§ratacakttr.

17. (Savagtan geri kalmada) kÖrlere vebäl
yoktur; topallara da vebäl yoktur; hasta-
lara da vebäl yoktur. Hem de, her kim,

Allah'a ve bu Elgisi'ne itaat edecek olursa,
Allah onu, altlarrndan lrmaklar akan cen-
netlere koyacaktrr; her kim de, yüz gevire-

cek olursa, Allah onu pek aclkh bir azaba
u§ratiacakttr.

18. Ey Muhammed! Ant olsun ki,
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(Hudeybiyye'de) o a§acrn altlnda sana
biat ederlerken Allah, o mü'minlerden ger-
gekten razrolmugtur. Qünkü Allah, onlarrn
kalbindekini (samimiyetlerini) bitmigtir. igte
bunun igin kendilerine huzur ve güven in-
dirmig ve onlan pek yakrn bir fetihte ödül-
lendirmigtir.

19. Yine, onlan alacaklarr bol ganimet-
lerle mül«äfat-landrrmtgtrr. hten Altah
ezelden beri hep ßuiz'dir (mutlak galiptir),
Hakim'dir (her igi hikmet üzerine kuran-
dtr).

20. Allah, size alaca§rnrz daha birgok ga-
nimetler vaatetmigtir. igte bunu (Hayber
ganimetini) size hemen vermig ve insan-
lann (Haybedliler ile müttefiklerinin, yahut
Kureyg'in) ellerini sizden gekmigtir. Bir de,
mü'minlere (Allah katndaki itibarlan igin,
Peygambedin do§rulu§u igin, Hayber fethi
ile ganimetlerin vaadinin, Mekke fethinin
vaadinin do§rulu§u igin) bir delil olmasr
ve sizidosdo§ru biryolda sabit krlmak igin
(bunu gergeklegtirdi).

21. Henüz elde etmeye muktedir olmadr-
§rnrz bagka ganimetler (Heväzin, Rüm,
Fars ganimetleri) de olacaktrr. Allah'rn bil-
gisi, o ganimetlerin gergeklegece§ini ke-
sinlikle kugatmlgtrr. (Allah. Onlann olaca-
§rnr da bilmektedir.) Zalen Allah ezelden
beri her geye Kaadirdir.

22. Ve e§er o käfirler ( Hudeybiyye'de
Mekke l«äf i rleri), sizin le savagsalard r, mut-
laka arkalarrnr dönüp kagarlardl; sonra bir
koruyucu dost ve yardrmcl da bulamazlar-
dr.

23. Allah'rn eskiden beri (hak ile bätrlrn
mücadelesindeki) sünneti (sabit kanu-
nu) budur (hakkrn zaferidir). Sen Allah'rn
sünnetinde de higbir de§igtirim (desigiktik)
asla bulamayacaksrn.
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24. O käfirlere kargr size zafer verdikten
(Hudeybiyye'de üzerinize gönderilen as-
keri birlik, Mekke'ye dönmek zorunda
brrakldrl<tan, size baskrn yapmak igin
etrafrnrzda dolagan birlik de esir ahnrp
serbest brraklldrl<tan ve bu sayede Hu-
deybirye antlagmasr sa§landrktan) sonra
Mekke'nin ortasrnda onlann ellerini siz-
den, sizin de ellerinizionlardan geken de
ancak Allah'trr. Zalen Allah, yaptrklannlzl
ezelden beri hakklyla görendir.

25. Onlar o kimselerdir ki, küfürde direndi-
ler; sizin Mescid-i Haram'r ziyareletmenizi
de, bekletilen kubanlann yerlerine ulag-
malannr da engellediler. E§er (Mekke'de
mügriklerle kangrk olduklarr igin) tanrma-
dr§rnz (mü'min olduklarrnr bilmedi§iniz)
bir tiakrm mü'min erkekler ile mü'mine
kadrnlar olup da, bilmeden onlarr gisne-
meniz, bu yüzden srkrntrya dügmeniz
(diyete, kefarete mahküm olmanrz, üzül-
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meniz, ayplanmanrz, tiaksirath olmanrz)
ihtimali olmasaydr, sizin ellerinizi onlardan
gekmezdik. Allah, dilediklerini rahmetine
almak igin böyle yapmrgtrr. E§er onlar
(Mekke sakinlerinden iman etmig olanlar
ile iman etmemig olanlar), birbirlerinden
aynlmrg olsalardr, onlardan ktifürde dire-
nenleri mutlaka pek actkh bir azaba u§ra-
trrdrk.

26. Hani o zaman o käfirler, kalplerine o
tiaassubu, cähiliye taassubunu (hakka bo-
yun e§meyi gururlanna yedirmemeyi) yer-
legtirmiglerdi. (Bundan dolay da antlagma
metni yazrhrken, "Resülullah/ Allah'tn Elgi-

si" ifadesinin metinden gtkanlmaslnl iste-
miglerdi. Bu da, mü'minlerin büyüktepkisi-
ne sebep olmugtu.) Bunun üzerine Allah,
Elgisi'ne ve mü'minlere huzur ve güven
indirdive onlan takvä kelimesine (gahadet

kelimesine, sebatia, ahdevefaya) ba§h ktl-
dr. Onlar da, buna herkesten daha laytk
ve ehilidiler. Zaten Allah, ezelden beriher
geyi hakkryla bilendir.

27. Anlolsun ki, Allah, bu Elgisi'nin gördü-

§ü o hak ruyayr mutlaka gergeklegtirecek-
tir. Ey mü'minler! ingaallah, güvenliolarak,
baglannzr trrag ederek veya saglanntzt
krsaltarak kokmadan Mescid-i Haram'a
kesenkes gireceksiniz. igte sizin (hikme-
tini) bilmedi§inizi Allah bildi de, bundan
(Mekke fethinden) önce yakrnda bir zafer
(Hayberfethi) verdi.

28. Allah Odur ki, bütün dinlerden üstün
krlmak üzere bu Elgi'sini hidäyet ve hak
din ile gönderdi. Taten gahit olarak Allah
yeter.
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29. Muhammed, Allah'rn Elgisi'dir. Ken-
disiyle beraber olanlar (Ashab't) da,
l«äfirlere karg gäyet getin, kendi arala-
rrnda pek merhametlidirler. Onlan nikü
edenler, secde edenler olarak gönirsün.
Onlar, Allah'tan lütuf ve rza niyaz eder-
!er. Onlann secde izinden niganlan (fazla
secde etmekten deride olugan iz, ähtrette
parlayan bir nür) yüzlerindedir. igte bu,
onlann Tevraftaki vasflarrdlr. Onlann ln-
ci!'dekivasrflan ise, göyledir: Onlar bir ekin
gibidir ki, filizinigrkarmtg; gittikge onu kw-
vetlendirmig; sonm kallnlagmtg da, sapla-
n üzerine do§rulmugtur. Oyle ki, bu ekin,
bütün ekincilerin be§enisini kazanmakta-
drr. Qünkü Allah, bu mü'minlerle, l«äfirleri

öfkelendirmeyi dilemektedir. Allah, onlar-
dan (mü'minlerden Tevhid imantyla) iman

edip saalih (islam'a uygun) igler yapanla-
ra genig bir ba§t$ama ve pek büyük bir
mükäfat vaatetmigtir.

perH s0Resi Cüz:26
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HUCURAT SÜReSi: +g

Bu süre, Medine'de näzil olan süreler iginde 22. sr-
rada inmigrr; 18 äyettir. Hucurät, odalar demektir.
Süre, ismini 4. äyette gegen bu kelimeden almrgrr.

eisrvr ir-LAx i nnex nnArui nnnninrt

1. Ey fievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Sakrn, (sözleriniz ve hareketlerinizle)
Allah'rn ve bu Elgisi'nin (Peygamberi'nin)
önüne gegmeyin (Kitap ve Sünnetin önü-
ne gegmeyin. Peygambe/in konugmasrnl
bölmeyin. Telkinle, rsrarll taleple ona bir
geyi kabul eüirmeye gahgmayrn. "Kegke
göyle, göyle bir hüküm indirilseydil" de-
meyin) ve Allah'a kary takväyr gözetin
(buyruklara aykrn davranmal<tan sakrnrn).

Qünkü §üphesiz Allah, Semfdir (her geyi
tamamryla igitendir), Alim'dir (her geyi
hakkryla bilendir).

2. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Seslerinizi bu Peygambe/in sesinin
üstüne yükseltmeyin; bibirinizle ba§rra,
ba§rra yüksek sesle konugtu§unuz gibi
de Peygambe/le yüksek sesle konugma-
yrn ki, siz farklna varmadan güzel amel-
leriniz boga gitmesin. (Qünkü bu, kasten
Peygambe/i hafife almak, peygamberli§i-
ne aldrrmamakve hakaret derecesine va-
nrsa, küfür sayrlrr ve bütün güzel amelleri
boga grkarrr.)

3. §üphesiz o kimseler ki, Allah'ln bu
Elgisi'nin huzurunda seslerini algaltrrlar,
igte onlar, Allah'rn, kalplerinitakvä ile im-
tihan etti§i (tal§/ä igin denedi§i, takväya
ahgtrrdl§r, kalplerinin halis talwä igin oldu-
§unu bildi§i) kimselerdir. Genig bir basrg-
lama ve pek büyük bir mül«äfat onlanndlr.

4. Ey Muhammed! O odalarrn ardlndan
sana seslenenlervarya, onlann gosu ger-
gekten (edebe) akll erdiremiyorlar.
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(4) Bu odalar, validelerimizin (Peygamberin egleri-
nin) odalan idi. Bir iväyete göre, bu gekilde sesle-
nenler, Uyeyne bin Hsn ile Akra' bin Habis idiler.
Bunlar Temim O§ullanndan 70 kigilik bir heyetle
ö§le vakti Medine'ye gelmiglerdi. Bu slrada Pey-
gambe/imiz, uzanmrs istirahat ediyordu. Anrlan iki
gahrs: "Muhammed! Yanlmrza gk!" diye seslenmig-
lerdi.
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5. E§er onlar, senin, yanlanna gtkmanl
bekleselerdi, elbette kendileri igin daha
hayrrlr olurdu. Yine de Allah Gafüfdur
(gok ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir (pek esir-
geyicidir).

6. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! E§er bir fästk (do§ru yoldan gtkmtg bir
kangüncr) size bir haber getirecek olursa,
hemen onu iyice tahkik edin (aragilnn) ki,

bilmeden bir toplulu§a garprp da, yaptt§t-
nrza pigman olmayast n tz.

7. Hem de, bilin ki, aranrzdaAllah'tn Elgisi
vardrr (; ona yanltg bir haberverirseniz, Al-
lah, gerge§i ona bildirir). E§er Allah'tn El-
gisi, birgok iglerde (yanlq habederde) size
uysa (ve ona göre hareket etse), mutlaka
srkrntrya dügerdiniz. Ancak Allah, imant
size sevdirmigve onu gönüllerinizde güzel
göstermigtir; küfni, frsktve isyant ise, size
girkin göstermigtir.(Onun igin siz, o yanhg

haberi getiren gibi olmazstntz. Yahut siz,

islam'a olan sevginizden ve gayretinizden
dolayr o yanhg haberi getirene inandrnrz
ve o haberin gere§inin yaprlmasrnr iste-
diniz.) igte onlar, do§ru yolu bulanlarrn tia

kendileridir.

8. Bu, Allah'rn büyük bir lütuf ve nimetidir.
Zaten Allah Alim'dir (her geyi hakkryla bi-
lendir), Hakän'dir ( hep hikmeti gözeten-
dir).

9. Bir de, e§er mü'minlerden iki topluluk
vurusmaya kalkrgacak olurlarsa, hemen
aralannr buluverin. E§er onlardan biri
ötekine yine de saldrnp duruyorsa, arttk
Allah'rn buyru§una dönünceye kadar sal-
drran tarafla vurusun. Bundan sonra e§er
dönecek olursa, hemen aralannr adalatle
buluverin. Ve her igte adalati uygulaytn.

Qünkü güphesiz Allah, adaleti uygulayan-
lan sever.

10. Bütün mü'minler ancak kardegtirler.
Onun igin iki kardeginizin arasrnr bulun
ve AIlah'a kargr ayknhklardan saktntn ki,

esirgenesiniz.

11. Ey (l-evhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Birtoplum di§er birtoplumu sakn, kü-
gümsemesin; olabilir ki, kügümsenenler,
kendilerinden daha hayrhdrr. Kadtnlar da,
bagka kadrnlan saktn, kügümsemesinler;
olabilir ki, kügümsenen kadrnlar, kendi-
lerinden daha hayrrlrdrr. Hem de, ken-
dilerinizi (birbirinizi) ayplamaytn (grybet

etmeyin) ve birbirinizi kötü lakaplarla ga-

§rrmayrn. imandan sonra (yine Cähiliyye
dönemigibi) kötü isim (kötü lakaptakmak)
ne kadar kötü bir geydir! Her kim de, (bu
yasaklardan) tövbe etmeyecek olursa,
igte onlar, zalimlerin ta kendileridir.

G) Ayetin nuzül sebebi hakkrndaki riväyetlere göre,

Peygambe/imiz, Velid bin Ukbe'yi zeldt tahsildan
olarak Mustalrk O§ullan kabilesine göndedi. Velid
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ile bu kabile arasnda da eskiden dügmanlrk vardrr.
Bu kabile adamlarr, Velid'in kendilerine gelmekte
oldu§unu duyunca, kendisini kargrlamaya Ektrlar.
Velid ise, onlann, kendisine saldrrmak igin gel-
diklerini sandr ve hemen geri döndü ve Peygam-
be/imize gelip: "Mustahk O§ullan, islam'dan dön-
mügler; zel«ätlarrnr vermedile/' dedi. Bunun üzerine
Peygambe/imiz, bu defa Halid bin Velid'i onlara
gönderdi. Halid, oraya vannca, bakfi ki, namaz kr-
hyorlar ve gece narnazrna bile kalkryorlar. Nihäyet
onlar, zekäüarrnr Halid'e teslim ettiler; o da gelip du-
rumu Peygambe/imize anlattl.

(11) Baz riväyetlere göre, bu äyetin nüzülsebebi
gudur: Validelerimizden (Peygambe/imizin eg-
lerinden) Hz. Safiyye, bir gün Peygambe/imize
gil«äyette bulunup dedi ki: "lGdrnlar, bana: 'Ey
Yahudi krz Yahudi!'diyodar." Bunun üzerine Pey-
gambeiimiz de ona dedi ki: "Sen de nigin onlara:
'Benim babam Härun Peygamberdir; amcam Musa
Peygamberdir ve kocam da Muhammed Peygam-
berdi/ demedin?"
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12. Ey fievhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Zannln goöundan kagrnrn; gün-
kü (hakkrnda kesin delil bulunmayan hu-
suslarla ilgilizan ile Allah hakkrnda hüsnü
zan, zorunlu oldu§u gibi, gegim ve yasam
konulanyla ilgilizan da mübah oldu§u gibi,
inniyat ve peygamberlik konulanndaki
zanlat ile kesin bir delile aykrn olan zan
ve hayrr ehli mü'minler hakklndakisuizan
gibi) zannrn birkrsml (daazap gerektiren)
bir günahtrr. Birbirinizin kusurunu da sin-
sice arastrrmaytn ve kiminiz kiminizi gly-
bet etmesin (arkasrndan gekigtirmesin).
Biriniz, ölü kardeginin etiniyem-ek ister mi
hig! igte siz bundan i§rendiniz. (igte grybet
de, dinde bunun gibi i§reng bir davranlg-
trr.) Hem de, Allah'tan (Ona kargt aykrn
davranmaktan) saktnrn. Qünkü güphesiz
Allah Tewäb'tlr (samimi olan herkesin
tövbesini kabul edendir), Rahim'dir (gok
esirgeyendir).

HUCURATSÜRES| 672
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13. Ey insanlar! §üphesiz Biz, sizi bir er-
kek ile bir digiden yaratmrszdrr ve (atala-
nnrzla övünmek igin de§il,) bibirinizi (ne-
sepleriyle) tianrmanrz (ve hig kimsenin ba-
basrndan, atialanndan bagkasrna nisbet
edilmemesi) igin sizi halklara ve kabilelere
ayrrmrgrzdrr. §üphesiz Allah kaünda sizin
en de§erli olanrnrz, Allah'a karg takväyr
en gok gözeteninizdir. Qünkü güphesiz
Allah Alim'dir (her geyi hakkryla bilendir),
Habi/dir (her geyden tiamamryla haber-
dardrr).

14. Ey Muhammed! O BedeviArap'lar (bir
krthk yrhnda Medine'ye gelip gehadet keli-
mesini getiren ve Peygambe/imize: "Biz,
bütün varhklanmrz ve ailemizle sana gel-
dik; biz, filan kabileler gibi sana karg hig
savagmadrK' diyerek yaptr klannl Peygam-
befimizin bagrna kakan ve ondan malf
yardrm isteyen Esed O§ullan): "Biz iman
ettild'dediler. De ki: "Siz gergekten iman
etmediniz; ancak 'zahiren Müslüman ol-
duk (teslimiyet gösterdik)' deyin! Gergek
iman ise henüz kalbinize yerlegmedi. Yine
de e§er Allah'a ve bu Elgisi'ne itaat ede-
cek olursanrz (nifakr brrakp ihläsh mü'min
olursanrz), Allah, sizin güzel amellerinizin
sevabrndan higbir geyi eksiltmez. Qünkü
Allah, gergekten Öafü/dur (gok ba§rglayr-
crdr r), Rahim'dir (pek esirgeyicidir)."

15. Gergek mü'minler ancak o kimselerdir
ki, Allah'a ve bu Elgisi'ne gergekten iman
etmigler; sonm da hig güpheye dügme-
migler ve mallanyla da, canlanyla da Allah
yolunda cihat etmigterdir. igte (iman iddia-
srnda) do§ru olanlar ancak bunlardrr.

16. De ki: Siz (iman ettik, deyip) dininizi
Allah'a mr ö§retmek istiyorsunuz? Oysa-
kiAllah, gu göklerde olanlan da, bu yerde
olanlan da bilir. Talen Allah, her geyi hak-
kryla bilendir.

Cüz:26

17. Onlar istam'a girmelerinisenin bagrna
kakryorlar. De ki: Müslümanh§lnlzl benim
bagrma kakmayrn; aksine sizi imana er-
dirdiüi igin Allah size minnet yükletir. E§er
do§ru iseniz (asrlsizin AIlah'a minnet bor-
cunuz var).

18. $üphesiz Allah gu göklerin ve bu yerin
bütün gaybrnr (sizden gizli olan her geyini)
bilir. Zaten Allah, bütün yaptlklarrnrzt hak-
kryla görendir.

uucunArsünesi
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KAF SÜRESi: 50

Bu süre, Mekke'de 34. süre olarak näzil olmugur;
45 äyettir. Süre, lGf harfiyle bagladr§r igin bu ismi
almstr.

eisMi r-LAninnnnuAruinnanfna

1. Kaf. Bu ganh, gerefli Ku/an'a ant olsun
(ki, Mekke l«äfirleri, bu hak Peygambe/e
inanmadrlar).

2. Hayrr! Kendi aralanndan bir uyancr-
nrn kendilerine gelmesine gagtrlar da, o
käfirler dediler ki: "Bu, ga,grlacka bir gey-
dir!"

3. "Biz öldü§ümüz ve toprak oldu§umuz
zaman (sonra dirilece§iz,) öyle mi? igte
bu, (akldan, imkändan) pek uzak bir dö-
nügtür."

4. Biz, topra§rn, onlardan (cesetlerinden)
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neyi eksiltti§ini pek älä biliyoruz. Zaten Bi-
zim katrmrzda bütün bilgileri iginde sakla-
yan bir Kitap (Levh-r Mahfüz) vardrr.

5. Hayrr! Onlar, o hak (peygamber, Kufan)
kendilerine gelince, onu yalan saydtlar.
igte onlar, büyük bir kargaga igindedirler.
(Onlar, Peygamber igin käh gäir, käh bü-
yücü, käh kähin diyorlar.)

6. Pekiyi, onlar, üstlerindeki gu gö§e hig
bakmadrlar mr ki, Biz, onu nastl kurmug
ve nasrl (yrldrzlarla) süslemigizdirl Onda
bir gatlak bile yoktur.

7. Onlar yeryüzüne de bakmadtlar mt ki,

Biz, onu nasrl d§emigiz; onun üzerine
sabit da§larr nasrl yerlegtirmigiz ve orada
gönüller agan her türden bitkileri nastl ye-
tigtirmigiz!

8. Bütün bunlan Allah'a yönelen (hari-
ka sanatlannr tefekkür eden) her kul igin
(Bizden) kalp gözünü agmak igin büyük
bir vesile ve büyük bir ö§üt olmak üzere
yapük.

9. Biz, gu göhen de bereketli bir su indir-
migiz de, onunla birgok bahgelerve bigilen
tianeler yetigti rmigizdi r.

10. Tomurcuklan küme, küme olan uzun
boylu hurma a§aglan da yetigtirmigizdir.

11. Bütün bunlar, kullara nzk olsun diye
(yaratrlmrgtrr). Hem de, o su ile ölü bir böl-
geye de hayat vermigizdir. igte (kryamet
günü diri olarak mezarlardan ) o grkrg da
böyle olacaktrr.

12, 13, 14. Onlardan önce Nuh kavmi,
Ress yaränr (Hanzale bin Safuan Pey-
gamber kavmi) da, Semüd (Saalih pey-
gamber kavmi) da, Ad kavmi (Hüd Pey-
gamber kavmi) de, Firavun ile kavmi de,
Lüt'un kardegleri ( hemgehrileri) de, Eyke
yaränr (§uayb Peygamber kavmi) da,
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Tübba' (Yemen hükümdan) kavmi de,
bütün bunlar, o Elgileriyalanlamlglardr da,
vaatetti§im azap gergeklegmigti.

15. ilk yaratmada Biz, äciz mi kaldrk (ki,
ikincisinden äciz olalm)! Hayr! Onlar,
yeni bir yaratmadan büyük bir güphe igin-
dedirler.
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16. Ant olsun ki, gu insanr da Biz yarat-
mrgrzdrr; onun nefsinin kendisine vesvese
verece§i geyi de billriz. Zalen Biz, insana
gah damanndan daha yaklnrz.

17. O iki melek (kulun bütün hareketlerini,
yahut sevap veya günah olan hareketleri-
nitepit eden iki melek), insanrn sa§lnda ve
solunda oturarak (gözetleyerek) yapilkla-
nnr tespit ederken de, Biz, ona en yaklntz.
(Hakikatte o meleklerin bile bilmediklerini
Biz biliriz; meleklerin tespiti ne ihtiyacr m rz
yoktur. Ancak kul igin günahlarda daha
caydrncr ve sevaplarda da daha tegvik
edici olmasr hikmetine binaen böyle yap-
mrgrzdrr.)

18. insan, higbir söz a§zrndan almaz
(söylemez) ki, yanrnda Rakib (Gözetle-
yen), Atid (YazmayaHazu) iki melek bu-
lunmasrn.

tg. Ötrim sekreti (baygrnlr§r) de gergek

rnr süResi Cüz:26
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olarak gelecektir. igte bu, senin kendisin-
den kagmakta oldu§un geydir. (Sen, bun-
dan kagrp kurtulamazstn.)

20. Ve (ikinci Nefha'da/üfürugte) Süfa
üfürülecek. igte bu, gelece§i vaatedilen
gündür.

21. Ve hekes, (mahgere) beraberinde bir
sürucü, bir de gahit (günahlannt ve sevap-
lannr yazan iki melek, kendisini saptrran
nefis, geytan ve aleyhinde gahitlik edecek
beden uzuvlan) ile gelecektir.

22. (Ona göyle denecek ) Ant olsun ki,

sen (dünyada) bundan gaflette idin; arttk
senden perdeni (gaftetini) kaldrrdrk. igte
bugün gözün gok keskindir.

23. Yanrndaki arkadagr (kendisini mahge-
re getirmekle, amellerini yazmakla görevli
melekler, yahut onu sapürmrg olan gey-
tan): "igte yanrmdaki hazrr!" diyecek.

24. (Onu süren ile gahitlik eden iki mele-

§e, yahut iki Cehennem Zebanfsi'ne gu

emir verilecek)'Atrn Cehenneme gu inat-

9r käfirlerin hepsini!"

25. "Btitün gücüyle hayra (zekäta) engel
olmaya galrgan azgrn (dinde) güpheciyi
atrn Cehenneme!"

26. "O Allah ile beraber bagka bir tanrr
edinmig olan var ya, igte onu giddetli aza-
ba atrn!"

27. (O käfir, geytan arkadagrnrn, kendisini
azdrrdr§rnr söyleyecek.) §eytan arkadagr
diyecek ki: "Ey Rabb'imiz! Ben onu azdu-
madrm; ancak o kendisi uzak (derin) bir
sapknlk iginde idi."

28. Allah buyuracak ki: "Benim huzurum-
da gekigip durmayrn! Zalen Ben, bundan
önce bu tehdidimi (azaba u§ryaca§rnrzr)
bildirmigtim."
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29. "Benim katrmda verilen söz bir daha
de§igtirilmez, Zaten Ben, kullara zulmedi-
cide§ilim."

30. O gün Cehenneme: "Doldun mu (bog
yerin var mr)?" diyece§iz. O da: 'Var ml
daha?" diyecek.

31. Cennet de, tal«rä sahiplerine (Allah'a
kargr aykrrrhklardan saknmrg olanlara)
yaklagtrnlacak; onlardan hig uzak olmaya-
caktrr.

92,99,34. (Onlara göyle denilecek) "igte
bu gördükleriniz, tiamamryla Allah'a yönel-
mig olan, muhafazakär olan (Onun koydu-

§u srnrrlan ihlaletmeyen), görmedi§i hal-
de Rahmän'dan (dünyada rahmeti genl
olan Allah'tan) korkmug olan ve Allah'a,
yalnrz Ona dönük bir kalp ile gelen sizlere
(dünyada) vaatedilenlerdir. Haydin, oraya
selametle girin. igte bu, sonsuz hayatrn
bagladr§r gündür."

35. Orada (Cennette) diledikleri her gey,
kendileri igin mevcut olacak ve katrmrz-
da dahasr (gözlerin görmedi§, kulaklann
duymadr§r ve insanlann hayal edemedi§i
nimetler) da olacak.

rersünesi
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36. Biz, onlardan (Kureyg käfirlerinden)
önce de kendilerinden daha güglü olan,
ölümden kurtulug var mr diye yeryüzün-
de ülkeden ülkeye dolagan nice nesiller
heläk etmigizdir. (Yahut yeryüzünü kul-
lanrp delik degik eden nice nesiller heläk
etmigizdir. Kurtulug var mr? )

37. igte bu anlatrlanlarda hig güphesiz kal-
bi (akh, guüru) olan veya (kalben, zihnen)
hazrr olup kulak veren kimse igin büyük bir
ö§üt vardrr.

38. Ant olsun ki, Biz, gu gökleri, bu yerive
ikisinin arasrnda bulunanlan da gergek-
ten altr günde (agamada) yaratmrgrzdrr.
(Bundan dolay) Bize higbir yorgunluk da
dokunmad.

39. Ey Muhammed! Artrk sen, onlann
(mügriklerin) söylediklerine sabret; güne-
gin do§ugundan önce de, batgrndan önce
de Rabb'ini hamd ile tesbih et. (Namaz kr-
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larak bütün övgüleri Ona tahsis edip Ken-
disini eksik srfatlardan tenzih et.)

tl0. Gecenin bir krsmrnda da, secdelerden
(namazlardan) sonra da Allah'r tesbih et.

41. §unu da dinle: O gün münädi (ölülerin
dirilmesi igin onlara seslenen israfil), yakn
bir yerden (herkese duyuracak bir sesle)
seslenecek.

42. O gün ölüler, o gergek (yeniden diril-
me) igin o korkung sesi igiteceklerdir. ige
o gün, (mezarlardan) grkrg günüdür.

tl3. §üphesiz Biz, evet Biz, hayat veririz
ve Biz öldünirü2. Son dönüg de ancak Bi-
zedir.

tl4. O gün yer, onlann üzerinden yanldrk-
ga yanlacak; (onlar gargabuk) grkacaklar.
lgte bu, Bize göre pek kolay olan bir hagir-
dir (yeni dirilig ve mahgere sevktir).

,t5. Ey Muhammedl Biz onlarrn bütün de-
diklerini hekesten iyi biliyoruz. Sen ise,
onlann üzerinde bir zorlaycr de§ilsin.
Onun igin sen, tehdidimden korkanlara
sadece Ku/an ile ö§üt ver!

zAnivAr sünesi: sr
Bu süre, Mekke'de 66. süre olarak näzil olmustur;
60 äyettir. Süre, ismini, bagrnda bulunan Anyäl (

savuran nizgärlar) kelimesinden almrgrr.

aismi u-nn i nnanuAruinnanfur

1. O savurdukga savuran nizgärlara (do-

§urdukga do§uran kad rnlara),

2. ya§mur tagryan bulutlara (bulutlar tagr-
yan rüzgärlara, hamile kadrnlara),

3. Denizde kolayca akp giden gemilere
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(yönlerinde esen yellere, yörüngelerinde
akp giden gezegenlere),

4. igleri (ya§murlarr, rzklan vs.yi) taksim
eden meleklere ant olsun ki,

5. Size vaatedilen, hig kugkusuz do§rudur.

6. Ve ceza ile mül«äfat kesenkes gergek-
legecektir.
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7. Yollan (yöningeleri, yrldrzlan olan, süs-
lü, mükemmel) olan gu gö§e ant olsun ki,

8. Siz (käfirler), higgüphesiz (käh gäir, käh
büyücü, käh deli dedi§iniz Peygamber,
yahut Kudan, yahrt kryamet hakknda) de-

§igik söylemler igindesiniz.

9. Ondan (Peygambefden, Ku/an'dan,
imandan), ancak (akhnr ve hür iradesini
do§ru kullanmadr§r igin hidäyetten) dön-
dünilmüg olan kimse döndürülür.

10. Kahrolsun o (de§igik söylemlerin sa-
hipleri) yalancrlar!

11. Onlar, derin bir cehälet iginde bocala-
maktadrrlar.

12. Onlar, (alay yoluyla) ceza ve mükäfat
gününün ne zaman olaca§rnr sorarlar.

13. O gün, kendilerinin o ategte karrgtrnla-
caklan gündür.
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14. (Onlara denir ki: ) azabrntzt (küfninü-
zün cezasrnr) tadrn! igte acele gelmesini
isteyip durdu§unuz gey budur!

15. §üphesiz takvä sahipleri (aykrrrhklar-
dan sakrnmrg olanlar), Cennet bahgelerin-
de ve prnar baglannda olacaklardrr.

16. Onlar, Rabb'lerinin kendilerine vere-
ce§i mükäfatlarr almrg olacaklardrr. Qünkü
onlar, bundan önce (dünyada) ihsan (en
güzel davranrg) sahibi idiler.

17. Onlar, gecenin (A§am namazr ile
Sabah namazt arasrndaki zamanrn yan-
srndan) az bir krsmrnr uyku ile gegirirler-
di. (Yahut onlar, gecenin az bir ksmrnda
uyumayrp ibadet ederlerdi. Yahut onlar,
Yatsr namazrnr klmadan uyumazlardr.)

18. Onlar, seher vakitlerinde de isti§far
ederlerdi (günahlannrn ba§rglanmasr igin
niyazda bulunurlard r).

19. Onlar, mallannda dilenen muhtaglar
igin ve dilenmeyen yoksullar igin bir hak
oldu§una da inanryolardr (ve bu harcama-
yr yapryorlardr).

20. Kesin iman sahibi olmak isteyenler
igin, yeryüzünde (Allah'rn vart§rnr, or-
taksrz oldu§unu, sonsuz ilmini, kudretini,
merhametini, iradesini gösteren) birgok
büyük äyetler (deliller) de vardrr.

21. Kendi nefislerinizde (yaratrhgrnrzrn

baglangrcrndan sonuna kadar olan aga-
malarda, beden yaprnrzrn mükemmeliye-
tinde, terkibinizde, beden pargalan ara-
srndaki uyum, igbirli§ vs. gibi harika düzen
ve sistemde) de äyetler vardrr. Siz nigin
görmüyorsunuz?

22. §u gökte de rlzktntz (nzknrzrn sebebi
olan ya§mur) ve size vaatedilen (Cennet,
yahut ameller ile onlann kargrlr§tnrn takdiri
gibi) geyler vardtr.

änivArsÜnesi 
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23. lgte gu gö§ün ve bu yerin Rabb'ine ant
olsun ki, size vaatedilen (kryamet, @za
ile mükäfaQ sizin konugmanrz (varfu§lnlz)
gibi hig kugkusuz bir gergektir.

24. Ey Muhammed! lbrahim'in güzel a§lr-
lanan (yahut Allah kaünda gerefli sayrlan)
konuklannrn haberi sana geldi mi?

25. Hani bir zaman onlar (Cebräil, isräfil,
Mikäil, yahut bunlann da dahil olduklan
12veya 10 melek) ibrahim'in yanrna gir-
miglerdi de, "Selam!" demiglerdi. ibrahim
de: "Selam! Siz yabancr birtopluluksunuz!
(Yahut iginden: 'Bunlar yabancr bir toplu-
luktur')" demigti.

26,27. ibrahim, hemen ailesinin yanrna
savusmu§; sonra da (kebap yaprlmrg) se-
miz bir dana getirmigti de, onlann önüne
koyup:'lemez misiniz?" demigti.

28. Sonra ibrahim (konuklarrnrn, ikram
edilen yemekten yemediklerini görünce,
bir kötülük igin gelen kimseler olduklannr
sanarak, yahut azap igin gelen melekler
olduklannr sezerek) iginden, onlardan
korkmaya baglamrgtr. Onlar: "Sakn, kork-
ma!" demigler ve ona pek bilgili bir o§lan
(ishaKr) müjdelemiglerdi.

29. O srrada (evin bir zäviyesinde oturup
onlan dinlemekte olan) kansr (Säre) gr§-

hk ataräk yanlanna gelmig de, (hayretten)
elini yüzüne garpmaya baglamrg ve: "Ben,
krsrr bir koca kanyrm!" demigti.

30. Konuklar: "igte öyledir. Rabb'in böy-
le buyurdu. Qünkü O, gergekten yegäne
Hakim'dir (hep hikmeti gözetendir),
Alfm'dir (her geyi hakkryla bilendir)" de-
miglerdi.
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31. ibrahim: "Pekiyi, sizin talebiniz nedir,
ey elgiler (melekler)!" demigti.

32. Onlar da demiglerdi ki: "Biz, güphesiz
günahkär bir kavme gönedirilmig bulunu-
yon)z."

33. "Üzerlerine balgrktan olugmug taglar
ya§drrmak igin."

34. "Bunlar haddi aganlar igin Rabb'inin
katr nda igaretlenmig taglardr r."

35. Bunun üzerine Biz, orada bulunan
mü'minleri drgan grkardrk.

36. igteorada (o kasabada) Müslüman'lar-
dan bir ev halkrndan (Lüt ile iki krzrndan,
yahuton üg kigiolan Lütailesinden) bagka
bulamadrk.

37.Biz, o pekacrkh azaplan korkanlar igin
orada büyük bir äyet (o ya§drrrlan tiaglar,
masa bigiminde yassr bir kaya, kokugmug
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bir su) brrakmrgrzdrr.

38. Musa'da da (onun haberinde de bü-
yük bir ibret) vardrr. Hani bir zaman Biz,

onu apagrk kesin delil ile Firavun'a gön-
dermigtik.

39. Ancak Firavun, erl«änryla bidikte yüz
gevirmig ve: "O, bir büyücüdür veya bir de-
lidi/'demigti.

t(). Sonunda Biz, Firavun'u da, askerlerini
de tutmug da, denize atmrgtrk. Zaten Fi-
ravun, (küfürde inat, peyEamberi yalanla-
mak, Tann gibi kendisine de taprlmasrnr
istemek gibi) ayplanacak igler yapmrgtr.

41. Ad'da (Ad kavminin haberinde) da
(büyük ibret ) vardrr. Hani bir zaman Biz,
onlann üzerine o akim (köklerini kurutan)
nizgän göndermigtik.

42. Bir rüzgär ki, üzerinden gegti§i higbir
geyi brrakmryor, mutlaka onu kül gibi ya-
prp savuruyordu.

43. Semüd'da (Semüd kavminin haberin-
de) da (büyük ibret) vardrr. Hani bir zaman
onlara: "Haydin, siz belli birzamana de§in
(ecelinizin sonuna de§in, azabtn gelmesi-
ne kalan üg güne de§in) gegici nimetler-
den yararlanrn!" denilmigti.

rt4. igte onlar, azrp Rabb'lerinin buyruklarr
drgrna grkmrglardr. Bundan dolayr kendile-
ri bakp dururken yrldrnm onlan garpver-
migti.

tlS. Artrk (azap gelince) aya§a kalkacak
gügleri kalmamrg; yardrm da görmemig-
lerdi.

tl6. Onlardan önce de Nuh kavmini öyle
yapmrgtrk (heläk etmigtik). Qünkü onlar
gergekten (küfür ve isyan ile) istikametten
aynlmrg bir toplum idiler.

äaivArsünesi
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47. §u gö§ü de Kendi kudret ellerimiz-
le Biz kurduk ve hig kugkusuz Biz, gö§ü
(yrldrzlar kümelerinin arasrnr, yrldrzlann
arasrnr, gök ile yer araslnr, rrzklan) genig-
lemekteyiz. (Biz, ona da Kaadiriz.)

48. Biz, yeryüzünü de dögedik. igte Biz,
ne güzel dögeyicileriz!

49. Biz, her geyden (cinsten) de gifi, gift
yaratmrgrzdrr ki, dügünüp ogüt alasrnrz.

50. (Ey Muhammed! Onlara de ki:)'Artrk
hepiniz Allah'a kagrn (sr§rnrn)! Qünkü ben
gergekten sizin igin Onun katrndan apagrk
bir uyancryrm."

51. "Hem de sakrn, Allah ile beraber bag-
ka bir tann edinmeyin. Qünkü ben size
Onun katndan gönderilmig apagrk bir
uyancrytm."

Cüz:27

52. igte bunun gibi, onlardan öncekilere
de bir Elgi (peygamber) gelince, mutlaka
onlar: "Bu, bir büyücüdür veya delidi/' de-
miglerdi.

53. Onlar, bunu birbirlerine vasiyet mi et-
miglerdi? Hayrr! Onlar azgrn bir toplum idi.

54. Artrk sen, (onlann küfürdeki tsrar ve
inadrnr gördükten sonra) onlardan (onlarla
tartrgmaktan) yüz gevir. Sen bundan dola-
yr krnanacak de§ilsin.

55. Yine sen, ö§üt vermeye devam et;
günkü ö§üt, mü'minlere (ve imana gelme-
si umulanlara) mutlaka fayda verir.

56. Ve Ben, cinleri ve insanlan ancak, yal-
nrz Bana ibadet etsinler diye yarattlm.

57. Ben, onlardan (kendim igin, ba.gkalart
igin) bir nzk istemiyorum; Beni (veya bag-
kasrnr) doyurmalartnt da istemiyorum.

änivArsünesi
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58. Qünkü güphesiz Ruzak(herkesin nz-
knrveren), o sonsuz güg sahibiolan, Me-
tin (direncisonsuz olan) yegäne Allah'trr.

59. igte güphesiz bu Peygambere zulme-
denlerin de, önceki arkadaglannrn (eski
peygamberlere zulmeden benzerlerinin)
azaplan paylan gibi paylan vardrr. Onun
igin acele etmesinler (; garqabuk gelmesi-
ni istemesinler).

60. Artrk kendilerine vaatedilen günle-
rinden (o günlerin dehgetinden) vay o
käfirlerin haline!

rÜn sOnesi :5 2

Bu süre, Mekke'de 75. süre olarak inmigtir, 49
äyettir. Süre, ismini bagrnda zikredilen Tür da§rn-
dan almrgtr.

eisilr ir-LAr-t i n nenuAru i nnenina

1. O Tüfa (Sina Da§rna) ant olsun,

2, 3. Yayrlan ince deri üzerine satlr, sa-
trr (muntazam) yazllan Kitaba ( Ku/an'a,
Tevrat'a) da ant olsun,

4. Beyt-i Mämüda (Kä'be'ye, gökteki me-
leklerin Kä'be'sine) da ant olsun,

5. Bu yüksek (gök) tavana da ant olsun,

6. Kaynatrlacak olan (yahut dolu, o§a-
nus) denize de ant olsun ki,

7. Rabb'inin azabr kesenkes gergeklege-
cektir;

8. Onu önleyecek higbir gey yoktur.

9. O gün gök, galkandrkga galkanacak.

10. Da§lar da yürüdükge yürüyecek.

änivArsÜnesi 
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11. igte o gün (peygamberleri) yalanlamrg
olanlann vay haline!

12. Onlar ki, bätrla dalarak (Küfürleriyle)
oyalanrp duruyorlar.

13. O gün onlar, Cehennem ategine itildik-
ge itilecekler.

14. (Kendilerine denilecek ki:) igte yalan-
layrp durdu§unuz ateg budur.
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15. Pekiyi, bu (sizin büyü dedi§iniz vahyin
bildirdiöi eap), büyü müdür, yoksa siz mi
görmüyorsunuz?

16. (Onlara denilecek ki:) "Haydin, atlayn
Cehenneme! Artrk dayansantz da, dayan-
masanrz da, sizin igin birdir (durumunuz
de§igmez). Siz ancak yapttklannlzla ce-
zalandrnhyorsunuz."

17. §üphesiz takvä sahipleri (aykrnltklar-

dan saknmrg olanlar), güzel Cennetlerde
ve büyük nimetler iginde olacaklardtr.

18. Onlar, Rabb'lerinin kendilerine verdik-
leriyle zevk ü sefa süreceklerdir. Rabb'leri,
(kendi bagrna pek büyük bir nimet olarak)
onlan Cehennem azabtndan da koruya-
cakttr.

19, 20. (Onlara denilecek ki)'Yaptlklan-
nrza kaqrhk, slra, stra dizilmig kerevetlere
yaslanmrg olarak afiyetle yeyin, igin!" Ay-

Cüz:.27

rc,a Biz, onlan ceylan gözlü Hurilerle de
evlendirece§iz.

21. Ve o kimseler ki, (l-evhid imanr ile)

iman etmiglerve nesilleride, imanda ken-
dilerine uymuglar, onlann bu nesillerinide
kendilerine kataca§rz. (Nesillerinin dere-
celeri onlardan aga§r olsa da, birbirlerin-
den ayrr dügmemeleriigin onlan da kendi
derecelerine yükseletrek kendilerine kata-
ca§rz.) Kendilerinin amellerinden ise hig-

bir geyi eksiltmeyece§iz. (Babalann amel-
lerinden nesillerine vererek bunu yapma-
yaca§rz.) Herkes kendi kazandt§tna kaqt
bir rehindir (rehin gibitutulup hayra kaqr
ceza, §erre kargr da mül«äfat görecektir).

22. Hem de, Cennet yaräntna canlannln
istedi§i meyvelerden ve etlerden bol, bol
verece§iz.

23. Onlar orada bibirlerine igki ikram ede-
cekler; bu igkide ne sagmalama (sarhog-

lu§u) vardrr; ne de günaha girme (sarhog-

lu§u) vardrr.

24. Sanki (sedefleri iginde) saklt inciler gibi
(bembeyaz, tertemiz) gengler de hizmet-
leri igin gevrelerinde dönecekler.

25. Cennet yaränlan, birbirlerine dönüp
hal, hatrr sorugacaklar.

26. Diyecekler ki: "Gergekten biz, bun-
dan önce (dünyada) ailelerimiz arastnda
(Allah'rn azabrndan, Allah'a isyan etmek-
ten, äkrbetimizden) korkardtk."

27. "Onun igin Allah, bize lütfedip bizivü-
cudun ter deliklerinden bile igleyen o ateg
azabrnadan korudu."

28. "§üphesiz biz bundan önce (dünyada)
yalnrz Allah'a yalvanyorduk. Qünkü 9üp-
hesiz O, yegäne Ben'dir (gok iyilik eden-
dir), Rahim'dir ( pek esirgeyicidir)."
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29. Ey Muhammed! Öybyse sen ööüt
vermeye devam et; günkü sen, (onlann
iddiasrnrn aksine,) Rabb'inin lütfu saye-
sinde ne bir kähinsin; ne de bir deli.

30. Yoksa onlar gunu mu söylüyorlar:
"Muhammed, bir gäirdir; zamantn felake-
tine (ölüme) u§ramaslnt bekliyoruz."

31. De ki: "Siz bekleyin; igte ben de ke-
sinlikle sizinle beraber (sizin felakete u§-
raman rzr) bekleyenlerdenim."
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32. Onlara bu geligkilisözü (Peygamber'e,
l«ähin, gäir, deli demelerini) sagmao akl-
lan mr emrediyorü yoksa onlar inatta had-
di agmrg azgrn bir güruh mudurlar?

33. Yoksa onlar gunu mu soylüyorlar: "Bu
Kufan'r kendisi uydurdu." Haylr! Onlar,
(kibir ve inatlanndan dolayl) iman etmez-
ler.

34. E§er onlar, (kendisi Ku/an'l uydurdu,
sözlerinde) do§ru iseler, haydin, ona ben-
zer bir söz getirsi nler.

35. Yoksa onlar, bir gey (Yaradan) olma-
dan mr yaratlmrglardrr; yahut kendileri mi
yaratrcrdrrlar (ki, Yaradan'a kargr kulluk
görevlerini yapm ryorlar)?

36. Yoksa gu gökleri ve bu yeri onlar mr
yaratmrglardlf Hayrr! Onlar, Allah'a ge-
re§i gibi iman etmezler. (Bundan dolayr,
yeri, gö§ü yaratanrn Allah oldu§unu söy-
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ledikleri halde bagkasrna da tapryorlar.)

37. Yoksa Rabb'lerinin hazineleri onlarln
yanrnda mrdrr (ki, peygamberlik, onlann
istediklerine verilsin)? Yoksa her geye

zorla häkim olan kendileri midiP

38. Yoksa kendilerinin, (üzerinden göklere
yükselip meleklerden) srrlan (gayb haber-
lerini) dinledikleri bir merdivenleri mivar?
E§er öyleyse, dinleyenleri, agtk bir kesin
delil getirsinler.

39. Yoksa (siz: "Melekler, Allah'ln ktzlan-
dr/'dedi§inize göre, sizce o§ullardan de-

§ersiz olan) krzlar, Allah'tn, (sizce daha
de§erli olan) o§ullar da sizin mi?

,t0. Ey MuhammedlYoksa sen, (peygam-
berli§ine kargrhkolarak) onlardan bir ücret
istiyorsun da, onlar a§rr bir borg alttnda mt

ezilmektedirleP

41. Yoksa gayb ilmi (Levh-t Mahfüz) onla-
nn yanrndadtrda, onlarondan mt yaayot-
lar (ki, Peygamberle tartrgyorlar)?

42. Yoksa onlar, bir tuzak mt kurmak is-

tiyorlar? igte o tuza§a dügecek olanlar,
käfirlerin ta kendileridir.

tl3. Yoksa onlar igin Allah'tan bagka bir
tann mlvar? Allah, onlann ortak koqtukla-
nndan son derece münezzehtir.

44, Onlar, (kendileri istedikleri gibi muci-
ze olarak) gu gökten (üzerlerine) bir par-

ga dügtü§ünü görecek olsalar, (inat ve
azgrnhklarrndan) ona: 'Üst üste yr§llmrg

katman buluttu/' diyecekler.

ItS. Artrk garprlacaklan güne (Ölecekleri

güne, yahut birinciSür üfürülügü gününe)
de§in onlan kendibaglanna blrak.

rt6. O gün ger planlan kendilerine hig-

bir fayda vermeyecek; onlara yardtm da

olunmayacakür.

47. §üphesiz zalimler igin bundan (ährret

azabrndan) bagka da bir azap (l<abir aza-
br, dünyevf azap) vardrr. Ancak onlann
pek go§u bilmezler.

48. Ey Muhammed! Sen Rabb'inin (o

käfirlere mühlet vermesi) hükümüne de
sabret; günkü güphesiz sen gözlerimizin
önündesin (muhafazamlz alttndasln). Her
(hangi bir yerden, yahut uykundan, nama-
za) kalkaca§rn zaman da Rabb'ini hamd
ile tesbih et.

49. Gecenin bir ksmtnda da, yldtzlann
(sabah aydtnh§tyla) kaybolmastndan son-
ra da Rabb'initesbih et.

rün sünesi Cüz:.27
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NEGM SonsSi: sg

Bu süre, Mekke'de 23. süre olarak näzil olmugtur;
62 äyettir. Necm, yldrz demektir. Bagrnda yrldrza
yemin edildi§i igin süre, bu ismialm6ür.

e isrvr i r- LAx i n nan mAru i n nat inrr

1,2. Battr§r zaman (do§du§u zaman, kr-
ySmet günü da§rlaca§t zaman,) o yrldlza
(Ulker Yrldrzlna, her yrldrza, indi§i zaman
Ku/an'rn her bir bölümüne, yere dügtüsü
zaman, geligip yülaeldi§i zaman her bit-
kiye) ant olsun ki, arkadagrnrz (Muham-
med) sapmamts ve aztmamrgtlr.

3. O, (Muhammed), kendi nefsinin azu-
sundan da konugmuyor (Ku/an diye ken-
di fikrinden higbir gey söytemiyor).

4. Onun okudu§u, kendisine (Allah tara-
frndan) vahyedilen vahiyden bagka birgey

686

de§ildir.

5,6,7. Ona (Muhammed'e) bunu (Ku/an'r)
kuwetleri gok getin, üstün meziyetli (akh,
fikri sa§lam, pek güzel görünümlü) olan
(Cebräil) ö§retti; sonra o (Cebräil), en
yüksek ufukta iken (asrlgekliyle, süretiyle)
do§ruluverdi (karar klldr. Yahut kendisine
verilen iglere üstün kuwetiyle häkim oldu).

8. Sonra (Cebräil, Muhammed'e) yaklagtr
da, yaklagtr (en yüksek uful«tan saktt da,
Muhammed'e yaklagtr).

9. Nihäyet iki yay (yay kiriginin ortasr ile
iki ucu arasr, yahut kirigin ortasl ile yaytn
ortasr arasr, yahut birlegtirilmig ikiyay) ka-
dar, hatta daha da yakrn oldu.

10. Derken, Allah, (Cebräil vasrtasryla)
kuluna (Mu-hammed'e) vahyetti§ini vah-
yetmistir.

11. O kalp (Muhammed'in kalbi) onun
(gözleriyle) gördü§ünü yalanlamadr (gör-
dü§ü bir hayal de§il idi).

12. Artrk siz onun (Muhammed'in) gör-
dükleri hakklnda kendisiyle tartrgacak mr-
zntz?

13, 14. Ant olsun ki, onu (Cebräil'i bu
minval üzere gergek süretinde) önceden
de Sidretü'l Müntehä (yaratrlmrglarrn bil-
gisinin, meleklerin erigebildi§i son stntnn
igareti olan pek büyük bir sedir a§acr bi-
gimindeki nesne) yanrnda bir kez daha
görmügtü.

15. Cennetü'l Me'vä (özel meleklerin, yük-
sek takvä sahiplarinin ve gehitlerin ruhla-
nnrn mekänl olan Cennet) da, o Sidretü'l
Müntehä'nrn yanrndadrr.

16. O zaman ( tecelli eden Allah'rn nuru-
nun celal ve azametinden, meleklerden)
Sidre'yi kaplayan kaplamrgtr (neler kapla-
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mr§il, neler)!

17. O göz (Peygambedin gözü), gördü-

§ünden kaymadr ve tagmadr (görmesi
emredilen o acayip nesnelerden gözü ay-
rrlmadr; onlan hakkryla görüp tespit etmek
imkänrnrbuldu).

18. Ant olsun ki, o, Rabb'inin en büyük
äyetlerini (en büyük äyetlerinden baztsrnr)
gergekten gördü.

19, 20. Pekiyi, siz (mügrikler, Allah ka-
trnda size gefaatgi olacaklanna inanarak
taptr§rnrz) gu lät putunu, Uzä putunu ve
ügüncü olarak da öteki put Menät't gör-
dünüz mü? (Onlara baksantza: Onlann,
temsil ettikleri saalih insanlann, kutsal var-
Iklann gefaat yetkisi ve kudreti var mtdtr
ki, Allah'tan bagka bir de onlara taptyor-
sunuz?)

21. (Siz, meleklerin Allah'rn ktzlan olduk-
lannr söyledi§inize göre, kendi nefsiniz
igin tercih etti§iniz) erkek sizin, (kendiniz
igin tercih etmedi§iniz) digide Allah'tn mr?

22. O zaman bu, haksrz bir paylagtm!

23. O putlar, (yedektann olarak)ancaksi-
zin ve atalanntztn taktt§t isimlerdir. Allah,
onlar hakkrnda higbir kanfi indirmemigtir.
Onlar, yalnrz kuruntulanna ve nefislerinin
dürtülerine uyuyorlar. Ant olsun ki, kendi-
lerine Rabb'lerinden o rehber (Peygamer,

Ku/an ) da gelmigtir.

24. Yoksa insan, her umdu§unu bulur
mu? (Mügrikler, yedek tannlanndan um-
duklarr gefaatibulurlar mt hig! )

25. igte öbür dünya da, bu dünya da yal-

nrz Allah'rndrr. (lkisinden de dilediklerine
diledi§iniverir; hig kimsenin, bu dünya i9-

lerinde de, öbür dünya iglerinde de Ona
tahakküm etmesi sözkonusu de§ildir.)

Cüz:27

26. §u göklerde nice melekler de vardrr ki,

Allah'rn (gefaat etmesini veya kendisine
gefaat edilemsini) diledi§i ve hognut ol-
du§u (buna ehil oldu§u) kimseler igin izin
vermeden onlann gefaatleri (birinin lehin-
de konugmalan) higbir fayda sa§lamaz.
(§u halde putlann, onlann temsil ettikleri
eski velilerin ve kutsal nesnelerin gefaati
nasrlolabilir!)

(19) lät, vaktiyle Mekke'ye gelen Haolara yemek
yediren ve bu hayrrlt hizmetinden dolay insanlar-
dan saygr gören bir adamtn lakab idi. Bu adam
öldüken sonra insanlar, onun mezartnda, yahut

onun, Hacrlara yemek da§rtrrken üstünde oturdu§u
kayanrn yanrnda toplanrp dua etmeye baglam6lar.
Uzä i*, kutsah temsil eden bir sakrz a§act idi.

Menät da, yine kutsalt temsil eden bir kaya idi.

Daha eski zamanlardaki putlar da, Nuh Peygam-
berin, torunlarrndan ve sonraki nesillerinden ünlü
saalih gahshrr temsil ediyorlardt.

ruecu sünesi
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27. Higgüphesiz (bedenf,) ährrete inanma-
yan o käfirler, meleklere digilerin adlannr
takrp duruyorlar (meleklere Allah'rn krzlarr
diyorlar).

28. Oysaki onlann bununla ilgili higbir bil-
gileri yoktur; onlar sadece kuruntuya kapr-
Iryorlar. Kuruntu ise güphesizhak olarak
bir gey ifade etmez.

29. Öybyse ey Muhammed! Bizim zikri-
mize (Ku/an'a, Bizi anmaya) arkasrnr dö-
nen ve gu dünya hayatlndan bagka higbir
gey istemeyen (tramamen dünya hayatr
igin galqan) kimselerden sen yüz gevir.

30. igte onlann bilgi adrna erigebitecekleri
seviye budur (dünya hayatrdrr). §üphe yok
ki, senin Rabb'in, yolundan sapan kimseyi
en iyibilenin ve hidäyete ereni (do§ru yola
gireni) de en iyibilenin ta kendisidir.

31. $u göklerde olanlarda, bu yerde olan-

Id-{:l

lar da yalnrz Allah'rndrr. Bu (bunlann ya-
ratrlmasr), Allah'rn, kötülük edenleri aynen
yaptrklanyla cezalandrrmak, güzel davra-
nanlan da yaptrklarr amellerin en güzelle-
riyle (mükäfatlann en güzeliolan Cennet-
le) mükäfatlandr rmak igindir.

32. Onlar (güzel davranrgh olanlar) gu
kimselerdir ki, lemem (ufak tefek kusur-
lar, günah iglemeyi iginden gegirmek,
baklmasr haram olana bakmak, zaman,
zaman yaprlan nefsin kötü ahgkanhklarr,
dünyevi ve uhrevi cezast aglklanmamrg
olan günahlar, bir defa iglenip de tövbe
edilen günahlar) drgrnda, büyük günahlar-
dan (hakknda özel bir tehdit, yahut hadd/
belli bir ceza bildirilmig olan günahlardan)
ve (özellikle de) tuhuglardan (edepsizlik-
lerden) kagnrrlar. Qünkü güphesiz senin
Rabb'in, ba§rglamasr genig olandrr. O sizi
topraktan var etti§i srrada da, siz annele-
rinizin karrnlannda birer cenin (döl) oldu-
§unuz srrada da sizi en iyi bilendir. Onun
igin siz kendinizi aklamaya kalkrgmayln.
O, talaväyr gözetenleri (ayklnhklardan sa-
knanlarr) en iyi bilendir.

33, 34. igte sen o (hakka, imana) arkasr-
nr dönenive mahndan azctkverip sonra
vermeyi keseni gördün mü?

35. Acaba gaybrn (göninmeyenin) bilgisi
kendi yanrndadrr da, görüyor mu?

36, 37. Yoksa Musa'nrn ve emirlere (ahdi-
ne) vefa gösteren ibrahim'in (kutsal) Sa-
hifelerinde yazrll olanlar kendisine haber
verilmedimi?

38. Ki, gergekten higbirgünahkär, (aynca)
bagkasrnrn günäh yükünü yüklenemez.

39. Yine, gergekten insan igin kendigalrg-
masrndan bagka bir gey yoktur.

zl0. Yine güphesiz onun gahgmast ileride
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(ährrette) gönilecekir. (Onun galqmasr,
kryamet günü amel defterinde ve terazi-
sinde kendisine gösterilecektir).

41. Sonra ona, ettiklerinin kargth§t tasta-
mam verilecektir.

42. Yine güphesiz en son vang ancak
Rabb'inedir.

Itil. Yine güphesiz güldüren de ancak
Odur; a§latan da O.

44. Yine kugkusuz öldüren de ancak
Odur;dirilten de O.

(33) Riväyeüere göre, bu äyetler, Mekke'nin ünlü-
lerinden Velid bin Mu§ire hakknda näzil olmu$ur'

§öyle ki: Bu zat, Peygambe/imize iman edince,
mügrikler, onu aypladrlar ve kendisine: "Sen bü-
yüklerimizin dinini terk ettin ve onlan sapktn olarak
kabul ettin' dediler. Velid de: "Ben, Allah'tn aza-
brndan korkarrnf dedi. O Mügtikler de, maltntn bir
krsmrnr kendilerine vermesi garh ile, onun, azabt
gerektiren günahhnnl kendilerinin niklenmeyi teklif

ettiler. Velid de, islam'dan döndü ve gart koqulan
mahn bir krsmrnt onlara vedi; gedsini ise, cimrilik
yapp vermedi.

(39) imam §äfiive §äfiiäimleri, bu äyete dayana-
rak, okunan Kuian'tn sevabtnt ölülere hediye et-

mekle, ölülere bir sevap ulagmayaca§tnt «iylemia
lerdir. Qünkü bu okuma, o ölülerin gahgmast (ameli)

ve kazancr de§ilidr. igte bundan dolaydtr ki, Pey-
gambe/imiz, bunu ümmetine ne agk olarak, ne de

imä ile tavsiye ve tegvik eünemig ve kendi uygula-

masryla da bunu ümrnetine gostennemi$ir. Ve Sa-

habi'lerden de boyle bir uygulama nakledilmemi$ir.
E§er bu, hayrr olsaydr, herkesten önce Sahabi'ler
bunu yapardr. Ve bütün ibadeüerde nasslar qsas

ahnrr; higüir gekilde ilaveler yaptlmaz. Higbir ticret
ve dünyevimenhat beklentisi ve niyeti olmakstztn
ölüler igin yaprlan dua ve verilen sadaka ise, onlara
hayr ve bereket sa§lar. Burda ittifakr vadtr. (lbni

Kesir-Tefsir)
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ß, ß. Yine güphe yok; ki, dölyata§tna
(rahime) atrldt§t zerman rneniden erkekve
digi olmak üzere iki gift yaratan da yegäne
Allah'trr.

47. Yine kugkusuz tekmr diriltmek de
Allah'a aittir.

tt8. Yine güphe yok ki, zengin kllan da an-
cak Allah'ür; (ticaret igin,olmayp) ihtiyag

igin olan mallan veren (yahutyoksulklan)
de O. (Yahut Kendini müsta§ni klan da
ancak Allah'ttr; kullannt Kendine muhtag
klan da O.)

49. Yine kugkusuz (Huzaa kabilesinin
taptr§r) §i'rä ytldrzrnrn Rabb'ide, Onun tia
kendisidir.

50. Yine güphesiz tadimAd kavmini(Hüd
peygamberin kavmini) de O, heläketmig-
ti.

51. Semüd'u da O, heläk:etmigtide, her iki

ruecu sünesi Cüz:27
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kavimden de hig kimse brrakmamrgil.

52. Daha önce Nuh kavmini de heläk et-
migti. Qünkü onlar, (anrlan iki kavimden
de) gergekten daha zalin ve daha azgrn
idiler.

50. O altüst edilen kasabalarr (Lüt kavmi-
nin kasabalannr) da O, havaya kaldrrrp
tersine yere galmrgtr.

54. Derken, onlan kaplayan kaplamrgtr.

55. Artrk sen Rabb'inin nimetlerinin hangi-
sinde güpheye dügersin?

56. igte bu uyanct ( Kur'an, Peygamber),
önceki uyancr lardan biridir.

57. O yakn (olarak vasrflandlnlan) krya-
met yaklagmrgtrr.

58. Allah'tan bagka vakti gelmig kryame-
ti engelleyecek (erteleyecek, yahut onun
vaktini agr klayacak) yoktur.

59. Pekiyi, siz bu söze (Kudan'a) mi hay-
ret ediyorsunuz?

60. Ve (alay olarak) gülüyorsunuz da,
(Ku/an'rn bildirdiöi azap tehditlerini du-
yunca) a§lam ryorsunuz?

61. Hem de siz gaflet iginde e§leniyor-
sunuz (kibirlik tashyorsunuz; okunan
Ku/an'tn duyulmamasr igin yüksek sesle
gark söylüyosunuz).

62. Haydin, yalntz Allah'a secde edin ve
yalntz Ona taprn!

KAMER SONCS|: S+

Bu süre, Mekke'de 37. süre olarak näzil olmugtur;
55 äyettir. lGmer, Ay demektir. Birinci äyetinde
Ayn yanlmasr anlatrldr§l igin süre, bu ismi almrgtr.
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eisilrir-LAr-t innaunaAruin neninn

1. O kryamet yaklagtr ve Ay yanldr (yahut
kryamet günü Ay yanlacak).

2. O käfirler, bir mucize görecek olsalar,
yüz gevirirlerve: "Bu, eskiden beri sürege-
len bir büyüdü/' derler.

3. O käfirler, (Peygamber'i, onun eliyle
gösterilen mucizeleri) yalan saydrlar ve
kendi nefislerinin kötü azularna uydular.
Oysakiher igin (haynn ve gerrin, dünyada
bagan ile bagarrsrzhktan, öbür dünyada
da Cennet ile Cehennemden) bir sonu
vardrr.

4. Ant olsun ki, onlara, (Ku/an'da, eski
kavimlere, öbür dünya hallerine iligkin)
kötülükten caydrncr nice önemli haberler
gelmigtir.

5. Bu haberler, pek üstün bir hikmettir. An-
cak bu uyanlar, onlara higbir fayda vermi-
yor. (Yahut bu uyanlar ne fayda verir!)

6. Ey Muhammed! Artrk (gimdilik) ontar-
dan yüz gevir (onlarla u§ragma). O ga§r
ranrn (israfil'in), görülmemig korkung Oir
geye ga§rraca§r o gün,

NEoM SÜRES|
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7. Onlar, bakrglan zelil (perigan) bir halde
sanki etrafa yayrlan gekirge sünisü gibi

mezarlanndan gkacaklar.

8. O l«äfirler, boyunlannr o ga§rrrcrya do§-
ru uzatarak (ona bakarak) kogacaklar:
"Bu, gok getin bir gün" diyecekler.

9. Onlardan (Kureyg käfiderinden) önce
Nuh kavmi de yalanlamtgtt; nitekim on-

lar, kulumuzu yalanlamtglardr ve: "O, bir
deli!" demiglerdi. Ve Nuh, (gegitli bask ve
eziyetlerle davastndan vazgegmeye) zor-
lanmrgtr. (Yahut Nuh kavmi, kulumuzu ya-

lanlamrglardt ve: "O, bir delidir; cinler, onu
garpmrgtr/' demiglerdi.)

10. Nihäyet Nuh, Rabb'ine: "Ben ger-
gekten ma§lüp oldum; arttk bana yardtm

eyle!" diye yalvarmtgtt.

11. Bunun üzerine Biz, nehir gibiakan bir
su igin gö§ün kaptlannt agmlgtlk.

Cüz:27

12. Biz, yeryüzünden de ptnarlar ftgkrt-
mrgtrk. Böylece o sular, kesin olaraktakdir
edilmig bir gekilde (yahut takdir edilmig bir
ig, Nuh kavminin, tufan ile heläki igin) bir-
legti.

13. Ve Biz, Nuh'u tahtalardan ve giviler-

den imaledilmig o gemiye bindirmigtik.

14. O gemi, inl«är edilmig (yahut kendisine
nankörlük edilmig) olan Nuh'a bir mül«äfat

olmak üzere gözlerimizle (nezaretimizde)

akrp gidiyordu.

15. Ant olsun ki, Biz, onu (o gemiyi, tufa-
nrn izlerini) de, bir ibret olmak üzere btrak-
mrgrzdrr. Artrkvar mt ibret alan?

16. igte Benim aabtm ve uyanlanm na-

srlmrg (görsünler)!

17. Yine ant olsun ki, Biz, bu Ku/an't ö§üt
ahnsrn diye kolaylagttrdtk. Arttk var ml

o§üt alan?

18. Ad kavmi (peygamberleri Hüd'u) ya-

lanlamrglardr. igte Benim azabtm ve uya-
nlanm nasrlmrg (görsünler)t

19. Biz, gergekten onlann üstüne, u§ur-

suzlu§u devamh olan bir günde (yahut

onlarr yok edinceye kadar süren, yahut

onlann hepsini, büyükleri de, kügükleri

kapsayan, yahut gittikge giddetlenen) gok

so§uk (u§ultulu) bir rüzgär göndermigtik.

20. O rüzgär, insanlan sankisökülen hur-

ma kütükleri gibi yerlerinden kaldtrtp att-
yordu.

21. igte Benim azabtm ve uyanlanm na-

srlmrg (görsünler)!

22.Yine ant olsun ki, Biz, bu Ku/an'l ö§üt
ahnsrn diye kolaylagttrdtk. Arttk var ml

o§üt alan?

23. Semüd kavmi, uyanlan (uyanctlan)

xnuen sünesi
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yalanlamrglardl.

2+. igte onlar demi§lerdi ki: "Bizden biri
olan (yahut gevresiolmayan, yahut egraf-
tian olmayan ) bir insana mr uyaca§tz? O
takdirde biz, hig güphesiz büyük bir sap-
krnhk ve gilgrnhk iginde oluruz."

%.'CI vahiy, bizim aramrzda ona mr indi-
rilmig? Hayrr! O (Saalih Peygamber), ya-
lancrnrn, grman§rn biridir."

26. Yann (onlara azap geldi§inde, krya-
met günü) o yalanclnrn, glman§rn kim ol-
du§unu bileceklerdir.

27. §üphesiz onlan imtihan etmek igin o
(mucize) digi deveyi gönderen Biz idik.
(Biz, Saalih'e demigtik ki :)'Artlk sen, on-
lan gözetle ve sabreyle!"
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28. 'Ve sen (Saalih Peygamber), onlara
bildir ki, o su, (bir gün deve igin, bir gün
de kendileri igin olmak üzere) aralannda
kesin olarak paylagtlrrlmlgtrr; igme srrasr
gelen, (o suyun bagrnda) hazrr bulunsun."

29. Sonra onlar, (deveyi kesmesi igin o
bedbaht) arkadaglarrnr (Kudar bin Sätifi)
ga§rrmrghr; igte o da, hig aldrrmadan kl-
hcrna sanlmlg; derken, o deveyi kesmigti.

30. igte Benim azabrm ve uyanlanm na-
srlmrg (görsünler)!

31. §üphesizBiz, onlann üzerine korkung
bir ses göndermigtik de, onlar, a§tldaki
hayruanlara verilen kuru ot (Yahut giilerde
kullanrlan kuru a§ag ve dikenden ayakal-
trnda kalan klnntrlan gibi) oluvermiglerdi.

32. Ant olsun ki, Biz, o§üt allnsrn diye bu
Ku/an'r kolaylaqtrdlk. Artrk var ml ö§üt
alan?

xeuen sünesi
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3it. Lüt kavmi, o uyanlan (uyanctlan) ya-

lanlamrglardr.

34. Biz, gergekten onlann üzerine tag ya§-
drrmrgtk. Ancak Lüt ailesi müstesna; on-
lan seher vaktinde kurtarmtgttk.

35. Katmrzdan bir nimet olarak (Lüt ai-
lesini kurtarmqtrk). igte Biz, gükredenleri

boyle mül«äfatlandt nnz.

36. Hem de, ant olsun ki, Lüt, onlan garp-

mamrzla uyarmrgtr; ancak onlar bütün bu
uyanlan güphe ile kargtlaytp yalanlamtg-

lardr.

37. Yine ant olsun ki, onlar, Lüt'un (geng

ed<ekler süretinde olan melek) konukla-
rryla fuhug yapmak istemislerdi; Biz de,
hemen onlann gözlerini silme kör ediver-
migtik "igte azablmt ve uyanlanmt (uyarl-
lanmrn sonuglannl) tadtn!" demi$ik.

38. Yine ant olsun ki, bir sabah vaktinde
onlan ardr arkasl gelmez bir azap yakala-
yvermigti.

39. "Haydin, azabtmtve uyanlanml (uya-

nlanmrn sonuglartnl) tadtn!" (denilmi$i.)

tO. Yine ant olsun ki, Biz, ö§üt allnsln diye
bu Kur'an'r kolaylagtrrdtk. Artlk var mt ö§üt
alan?

41. Yine ant olsun ki, Firavun'gillere ger-
gekten uyartctlar gelmigtt.

42. Onlar, mucizelerimizin hepsini yalan

saymtglardr. igte Biz, onlarl Aziz'in (mut-

lak galibin), Muktedi/in yakalamastyla ya-

kalayuermigtik.

,13. (Ey Arap milleti!) Sizin käfirleriniz,
(gü9, sayt, iml«än, mertebe bakmlndan)
bu sayrlanlardan daha mt üstündür? Yok-
sa SemäviKitaplarda sizin igin bir beräet
(aklama) mt var?

Cüz:.27

44. Yoksa onlar: "Biz, muzaller (birbirleri-

ne yardrm eden) bir toplulu§uz, mu" di-
yorlar?

45. O topluluk yakrnda yenilgiye u§rattla-
cak ve arkalannr dönüp kagacaklardlr.

t6. Haylr! Ktyamet, onlara vaatedilen
azap vaktidir ve kryamet azabt daha kor-
kung ve daha actdlr.

47. §üphesiz mücrimler (günahkär l«äfirler,

bu dünyada) büyük bir sapknltk ve (öbür
dünyada da ) grlgtn bir ateg igindedirler.

48. Onlar, yüzüstü o atege sürüklenecek-
leri gün, (kendilerine:) "Haydin, Cehenne-
min acrsrnr tiadrn!" (denilecek.)

49. §üphe yok ki, Biz, yarattt§tmtz her
geyi bir ölgü ile (hikmete uygun olarak,
daha önce Levh-t Mahfüz'da yazlldt§t
gibi) yaratmrgrzdtr.

xnuen sünesi
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50. Bizim (var olmasrnr diledi§imiz bir gey
igin) igimiz, bir göz krrpma gibi bir tek bu-
yurmadan (bir göz krrpma gibi bir tek söz-
den /Ol! demekten) bagka bir gey de§itdir.

51. Ant olsun ki, Biz, gergekten (eski top-
lumlardan) sizin (küfürde) benzerlerinizi
de heläk etmigizdir. Artrk var mr ö§üt atan?

52. Kullann yaptlklan her gey de, amel
defterlerinde yazrhdrr.

53. (Günahlardan, amellerden) kügük, bü-
yük her gey de, (Levh-r Mahfüz'da) satrr-
lanmrgtrr.

54. §üphesiz talayä sahipleri (aykrrrhklar-
dan sakrnanlar), Cennetlerde ve rrmak
krylannda olacaklardr r.

55. Onlar, hak (günah bulunmayan, lütfu
kerem, hognutluk) yurdunda (her geye)
Muktedir olan Azametli Hükümdarrn diva-
nrnda olacaklardrr.
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Bu süre, Medine'de inmig olan süreler iginde 12.
srrada näzil olmugtur; yahut Mekke'de, yahut bir
ksmr Mekke'de, bir krsmr Medine'de näzil olmug-
tur; 78 äyettir. Sürenin ba,grnda zikredilen Allah'rn
Rahmän srfatr, ona isim olmugur.

eisrvr i ILAH i n nax mAru i n nanim

1,2. Rahmän (gok ba§rglayan, dünyada
rahmeti genel olan Allah) bu Ku/an'r (di-
ledi§ine) o§retti.

3. §u insanryarattr.

4. insana konugmayl (söz söylemesini,
hayrr ve gerri) ö§retti.

5. $u güneg ve bu Ayrn durumu (büyük-
lükleri, uzakhklan, hareketleri) belli bir he-
saba göredir. (Dünyada hayat, mevsimler
buna ba§h olarak gergeklegir; vakitler,
günler, aylarve yrllar, günege ve Aya göre
hesaplanrr.)

6. Bitkiler ve a§aglar da secde ederler
(Allah'rn buyruklarrna boyun e§erler).

7. §u gö§ü de Allah yükseltti (yüksekte ya-
rattr) ; adaleti (teraziyi, ölge§i) de O koydu.

8. Adalette azgrnLk (haksrzhk) etmeyesi-
niz diye.

9. Tartmayr da adaletle yaptn ve sakrn,
eksik tartmayrn.

10. Allah, gu yeri de canhlar (bagta insan-
larve cinler) igin (yagamaya elverigli, den-
geli bir hale) koydu .

11. Orada türlü meyveler ve tomurcuklu
hurma a§aglarrvardrr.

12. Samanh danelerve hog kokulu bitkiler
de vardrr.

RAHMAN SÜRES|



13. Öyeyse siz (insanlar ve cinler),

Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-

layabilirsinizi?

14. Allah, gu insant (insanln atasl olan

Adem'i, önce toprak, sonra gamur, sonra
gekillenmig kara balgrk agamalnndan son-
ra) pigmig gamur gibi kupkuru bir balglktan
yarattr.

15. Allah, Cann't (cinni, cinlerin atast olan
Cann'r) da yalln (dumanstz) bir alevden
yaratil.

16. Öyleyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

Cüz'.27
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17. Allah, iki do§unun da, iki batlnln da
(yaztn ve krgtn günegin dogug ve battg
yerlerinin, zamanlanntn, bunlara baÖ-

I olarak olugan mevsimlerin, ürünlerin
vs.nin) Rabb'idir.

18. Öyteyse siz (insanlar ve cinler),

Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-

layabilirsiniz?

19. Allah, o ikidenizi (sulan tuzlu olan de-

nizJAtlas Okyanus'u ile sulan tiatltolan de-
nizil Akdenizi) birbirlerine kavugmak üzere

sahvermigtir.(Yahut Fars denizi fumman
Denizi ile Rum Denizini/Akdenizi O§anus
ile birlegmek üzere sal tvermigtir.)

20. O iki deniz arastnda (Allah'rn koydu§u

fizik kanunlanyla) bir engel vardtr; birbir-

lerine karrgmazlar (birbirlerinin özellikledni

bozmazlar. Böylece insanlann ve di§er
canhlartn yarartna olan özellikleri korun-

maktadrr).

RlHuaru sünEsi
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21. Öyteyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimeflerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

»,.Oikdenizden de inci ile mercan grkar.

23. Öyteyse §z (insanlar ve cinler)
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

24. Denizde akrp giden, (yelkenleri) da§-
lar gibi yükseltilmig (inga edilmig) gemiler
de Allah'lndrr (Onun kudreti olan fizik ka-
nunlanyla seyretmektedir).

25. Öyteyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

26. Yeyüzünde bulunan her canh yok ola-
caktrr.

27.Yalntz Zü'l.Celäl Ve'l ikram (Azamet
ve ikram Sahibiolan) Rabb'inin Zatl bäki
kalacaktr.

28. Öyleyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

29.§u göklerde ve bu yerde bulunan bü-
tün canhlar, (ihtiyaglannr dil veya hal ile)
Ondan ister. O, her gün (her an) yeni ig
(yaratma) halindedir.

30. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nirnetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

31. Ey iki stklet (insanlar ve cinler)! Sizin
(hesabrnrzr gönip mükäfat ve cezanzt
vermek) igin bog vaktimiz olacak.

32. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin ninretlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

33. Ey bütün cin ve insan topluluklarr!

|m
..§l.r

E§er (igindekileri anlamak igin) 9u gökte-
rin ve bu yerin etra ndan (etraflna) Ekabi-
liyorsanrz, haydin, grkrn. Fakat siz ancak
büyük bir gügle grkabilirsiniz.

34. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

35. (Kryamet günü siz insanlan ve cinleri
mahgere sevketmek igin) üzerinize ateg-
ten alev ve duman gönderilecek de, (on-
dan) korunamayacakslnrz.

36. Öyeyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

37. igte o gün gu gökyanhp da, krrmrz gül
gibi (krzaraca§r), zeytinya§r gibi (eriyece-

§i) zaman (durum pek korkung olacak).

38. Öyeyse siz (insanlar ve cinter),
Rabb'inizi nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

39. igte o gün bir insana da, bir cinne de
günahr sorulmaz (; mezarlarrndan grkrp
mahgere gidenlerin durumu simalanndan
anlagrlacaktlr).

q. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?
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41. Mücrimler (günahkärlar), simalann-
dan tanrnacaklar da, pergemlerinden ve
ayaklan ndan yakalanacaklar.

42. Öyleyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

rt3. (Onlara denilecek ki:) "igte bu, o müc-
rimlerin (günahkärlann) yalanlaya geldik-
leri Cehennemdir."

44. Onlar, Cehennem ile kaynarsu arasln-
da dolagrp duracaklar. (l(aynar su onlann
üsütüne dökülecek. Yahut Cehennemde
su istedikleri zaman, onlara kaynar su igi-
rilecek.)

45. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

46. (Hesap igin) Rabb'inin huzurunda dur-
maktan korkmug (ve günahlardan sakn-
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mrg) olanlar igin ise, (biri insan igin, biride
cin igin olmak üzere, yahut biri do§ru inan-
cr igin, di§eride saalih ameli igin, yahut biri
itaat etti§i igin, di§eri de günahtan sakn-
dr§r igin, yahut biriameline kargrhk, di§eri
de lütuf olarak, yahut biri ruhanil di§eri de
cismaniolmak üzere) iki Cennet vardrr.

47. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

48. Her iki Cennet, gegitli a§aglarla (dal-
larla), meyvelerle doludur.

49. Öyteyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

50. Her iki Cennette de akan iki prnar var-
drr.

51. Oyleyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

52. Bu iki Cennette her meyruenin iki tür-
lüsü (bilinen ve bilinmeyen, yas ve kuru)
vardrr.

tr!. Öyeyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
laya bilirsiniz?

54. Onlar, garqaflan atlastan olan dögek-
lere (minderlere) yaslanmal<tadrrlar. Her
iki Cennetin de devgirilecek meyreleri
(ayaktakilere, oturanlara, yaslananlara)
yakndrr.

55. Öyleyse siz (insanlar ve cinter),
Rabb'inizin nimetlednden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

56. O Cennetlerde gözleri yalnrz erlerine
bakan, onlardan önce kendilerine ne bir
insan, ne de bircin (eli) dokunmamrg olan

RAHMAN sÜREsi
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e§lervardrr.

57. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

58. O egler, sankiyakutve mercandandrr-
lar (yanaklan yakut gibi krpkrmtzr, tenleri
de kügük inci gibi bembeyazdtr).

59. Öybyse siz (insanlar ve cinler)
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

60. O iyiliklerin kaqrh§r ancak bu iyilikler-
dir (Cennet nimetleridir).

61. Ö/eyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

62. Bu iki Cennetten bagka (yine onlar
igin) iki Cennet daha vardrr. (Yahut ikin-
ci srnrf Cennet yadnr igin de iki Cennet
vardrr.)

63. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?

64. Bu iki Cennet yemyegildir.

65. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'imizin nimetlerinden hangisini ya-
lanlayabilirsiniz?

66. Her ikisinde de durmadan frgkrran iki
prnar vardrr.

67. Öyteyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini yalan-
layabilirsiniz?
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68. ikisinde de her türlü meyve, (hem
meyve, hem grda olan) hurma ve (hem
meyve, hem deva olan) nar vardrr.

69. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini ya-
lanlayabilirsiniz?

70. O Cennetlerde huylan güzel, yüzleri
güzel zevceler vardrr.

71. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini ya-
lanlayabilirsiniz?

72. Qadtrlar iginde sahiplerine tahsis
edilmig (gözleri yalmz erlerine bakan)
Hürfler (ceylan gözlü beyaz tenli kadrn-
lar) vardrr.

73. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini ya-
lanlayabilirsiniz?

RAHMAN sünEsi
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74.8u erlerinden önce o Hürilere ne bir
insan, ne de bir cin (eli) dokunmamlgtlr.

75. Öyleyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini ya-
lanlayabilirsiniz?

76. Cennet yaränlarr, orada yegil yas-
trklara ve harikuläde güze! dögeklere
kurulurlar.

77. Öybyse siz (insanlar ve cinler),
Rabb'inizin nimetlerinden hangisini ya-
lanlayabilirsiniz?

78.2ü'l Celäl Ve'l ikram (Azamet ve ik-
ram Sahibi) olan Rabb'inin ismi ne mü-
barektir!

vAKn sÜnesi: se

Bu süre, Mekke'de 46. süre olarak näzil olmug-
tur; 96 äyettir. Süre, ismini, ilk äyetinde gegen ve
kryamet anlamrnda olan bu kelimeden almrgür.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

1. O büyük olay (kryamet) koptu§u za-
man (, neler olacak, neler)!

2.O zaman onun vakasrnr (dünyada ol-
du§u gibi) yalanlayacak (geri gevirecek,
giddetine katlanmayr nefsine sindire-
cek) higbir kimse olmayacak.

3. O, (kimini) algaltacak, (kiminide) yük-
seltecektir.

4. Bu yer sarsrldrkga sarsrldr§r zaman,

5. §u da§lar da ufalandrkga ufalandr§r
zaman,

6. Nihäyet hepsi toz duman haline gel-
di§izaman,

RAHMANSÜnesi 

- 
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7. Sizler de üg srnrf oldu§unuz zaman,

8. igte ( o gün) sa§dakiler (amel defter-
leri sa§dan verilenler, yüce makam sa-
hipleri, bahtiyarlar), ne sa§dakilerdir (ne
mutlu onlara) !

9. Soldakiler (amel defterleri soldan ve-
rilenler, seviyesi algak olanlar, bedbaht-
lar) de ne soldakilerdir (ne yazrk onlara) !

10. Öndekiler, önde olanlar (imanda,
itaatte, fazilette, kemälde önde olanlar,
önce Cennete gidenler, peygamberler)
var ya,

11. igte onlar, (dereceleri) yaklagtrnl-
mrg, (mertebeleri) yükseltilmig, (Allah'a)
en yakrn olanlardrr.

12. Onlar, Naim (büyük nimetleri bol)
cennetlerinde olacaklardr r.

13. Onlar, eskilerden (Adem'den Son
peygamber'e kadar olan ümmetlerden)
büyük bir topluluktur.

14. Sonrakilerden (Son Peygamber
ümmetinden) de az bir topluluktur.

15, 16. Onlar, altrn ve mücevherlerle ig-
lemeli tahtlar üzerinde kargrhkh olarak
oturup yaslanmaktadrrlar. (Hayal bile
edilemeyecek her türlü debdebeli haya-
tr yagayacaklar.)
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17. Hep taptaze kalan (yaglanmayan)
gengler, hizmet igin gevrelerinde dönüp
dolagrrlar.

18. Bu gengler onlara, hep akan sarap pt-
narlanndan doldurulmug sürahiler, ibrikler
ve kadehler sunarlar.

19. Bu garaptan ve baglan a§nr, ne de
akrllan gider.

20. Yine, bu gengler onlara, be§endikleri
her tüdü meyvel sunadar.

21. Yine, canlannrn gekti§i kug etlerinide
onlara sunarlar.

22,23. Onlar igin, sedeflerde sak[ inciler
gibi ceylan gözlü Hüriler (beyaz tenli ka-
drnlar) de vardrr.

24. Bunlar, yaptrklanna kargrhk olarak on-
lara verilir.
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25. Onlar (Cennet yaränr), orada ne bog
(girkin) sö2, ne de günaha sokan bir laf
igitmezler.

26. Ancakbirsöz: "Selam! Selam!" igitirler.

27. O sa§dakiler ( amel defterleri sa§dan
vedlenler, yüce makam sahipleri, bahti-
yarlar) da, ne sa§dakilerdir (ne mutlu on-
lara)!

28. Onlar, dikensiz (yahut meyruelerin
a§rrt§rndan dallan sarkmrg) kiraz a§aglan

29. Ve gövdeleri salkmlarla kaph muz
a§aglarr

30. Ve hep uzun kalan gölgeler

31. Ve (diledikleriyönde ve diledikleri gibi)
durmayp akan sular

32, 33. Ve hig tükenmeyen, higbir yasak
(srnrrlama) da olmayan sayrsrz cins ve tür
melrueler igindedirler

34. Ve yüksek (yahut de§erli) yataklar üs-
tündedirler (yahut yüksek yataklar üstün-
de bulunan kadr nlarla beraberdirler).

35, 36, 37. Gergekten Biz, Hürileri farkh
olarak (do§makla de§il), yepyeni bir yara-
trhgla yaratmrgrz da, onlan eglerine düg-
kün ve yagrt bäkireler klmrgrzdrr.

38. Bütün bunlar, sa§dakiler igindir.

39, 40. Bunlar, eski (Adem'den Son
Peygambefe kadar olan) ümmetlerden
büyük bir topluluktur; sonrakilerden (Son
Peygamber ümmetinden) de büyük bir
topluluktur.

41. Soldakiler (amel deftederi soldan veri-
lenler, seviyesi algak olanlar, bedbahtlar)
de, ne soldakilerdir (ne yazrk onlara) !

42. Onlar, vücudun ter deliklerinden bile
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igleyen bir ateg ve kaynar su iginde

ß,4. Ve serin ve hos olmayan kapkara
dumandan bir gölge altlndadrrlar.

ttS. Qünkü onlar, bundan önce (dünyada)
bolluk igine zevkü sefaya dalmrglardr.

tl6. Ve onlar, o pek büyük günahta (Allah'a
oftak kogmakta) direnip dururlardr.

47.Ye onlar diyorlardt ki: "Gergekten biz
öldüktan, toprak ve kemik y§lnl haline
geldikten sonra biz mi kesenkes bir daha
dirihilece§iz?

tl8. Yoksa eski atalarrmlz da mr diriltile-
cekler?

49, 50. De ki: "Kesenkes hem eskiler,
hem de sonrakiler, belli bir günün o vak-
tinde mutlaka toplanacaklardtr."
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51. Sonra siz ey sapknlar, yalancrlar!

52, 53. Kesenkes bir a§agtan, zakkum
a§acrndan yiyeceksiniz de, kannlannrzl
ondan dolduracaksnrz.

54. Sonra üstüne kaynar sudan igeceksi-
niz.

55. Hem de suya kanmak bilmeyen susa.
mrg develerin igmesi gibi igeceksiniz.

56. igte ceza günü onlara sunulacak ilk
ziyafet budur.

57. Sizi Biz yarattrk. igte bunun (yahut
öbür dünyanrn bedeni hayatrntn) do§rulu-

§una neden inanmryorsunuz?

58. Pekiyi, (kadrnlann rahimlerine) aklt-
makta oldu§unuz meniyi gördünüz mü
(baksanrza):

59. Siz mi ondan (mükemmel bir insan)
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yaratryorsunuz, yoksa Yaratian Btz miyiz? ettiniz, yoksa var eden Biz miyiz?

60, 61. Arantzda o ölümü Biz takdir ettik
(her birinizinin ölümünü belli bir zamana
ba§ladrk) ve sizin yerinize benzerlerinizi
getirmeke, sizin bilemeyece§iniz gekil-

lerde (ve srfatlarda) sizivar ktlmakta, Biz,

önüne gegilebilecek de§iliz (higbir güg

Bize engelolamaz; Bize galip gelemez).

62. Ant olsun ki, siz ilk yaratthgl (Allah'tn

ona muktedir oldu§unu) da bilmigsiniz-
dir. Öybyse ne diye ö§ütlenip ibret almr-
yorsunuz (kyamet günü yeniden hayata
döndürmenin, ilk yaratrlgtan daha kolay
oldu§unu anlamryorsunuz)?

63. Pekiyi, ektiklerinizigördünüz mü (bak-
sanrza):

64. Siz mionu bitiriyorsunuz, yoksa bitiren
Bizmiytz?

65. E§er Biz dileseydik, onu knhp ufala-
nan kuru bir gop yapardrk da, siz sasar,
kalrrdrnrz.

66. "Hig kugkusuz biz a§rr borg altrnda
(rtzktmtz gitti§i igin perigen) kaldrk)."

67. "Hayr! Biz, tiamamen yaksun kaldrK'
(derdiniz).

68. Pekiyi, igmekte oldu§unuz suyu gör-
dünüz mü (baksanrza):

69. Onu bulutlardan siz mi indirdiniz, yok-
sa indiren Bizmiyiz?

70. E§er Biz 
-dileseydik, 

onu tuzlu, acr bir
su yapardrk. Oyleyse ne diye gükretmiyor-
sunuz?

71. Pekiyi, gakmal«ta oldu§unuz ategi gör-
dünüz mü (baksanrza):

72. Onun a§acrnr (bibirine sürtmekle ateg
grkaran Marh ile Afara§aglannr) siz mivar
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73.Bizonu hem bir ibret, hem de golyol-
culan (karnr ag olan yolcular) igin yararh

bir nesne krldtk.

74. Öybyse Azamet Sahibi (pek ulu) olan
Rabb'inin ismini tesbih et!

75. Hayrr! igte yrldrzlarrn yerlerine (yorün-
gelerine, Kufan bölümlerinin nüzül vakit-
lerine) yemin ederim ki,

76. Zalen bilseniz, hig kugkusuz bu pek
büyük bir yemindir.
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77. Hig güphesiz bu, Ku/an-r Kerim'dir
(§eref, iyilik, fayda dolu, hayat kayna§t
Ku/an'drr).

78. Bu Ku/an, Korunmug bir Kitapta
(Levh-r Mahfüz'da) yazhdr.

79. Ona pek temiz olanlardan bagkasr el
süremez (yahut Ku/an'a ancak küfürden
iyice temizlenmig olanlar talip olur. Yahut
Levh-r Mahfüz'a ancak cismani engeller-
den tertemiz olan melekler muttali olur).

80. O, bütün Aemlerin Rabb'i tiarafrndan
indirilmigtir.

81. Pekiyi, siz bu sözü (Ku/an'r) mü kü-
gümsüyorsunuz (yalanhyorsunuz)?

82. Ve Allah'rn verdi§i rrzkln gükninü, Onu
(nzk verenin, bütün rzlklann, nimetlerin
kayna§r olan Ku/an'r indirenin yegäne
kendisi oldu§unu) yalanlamakla (Ku/an'a
büyü, giir demekle, yrldrzlar bize ya§mur

Cüzl.27

ya§drrryor, demekle) mr yerine getiriyor-
sunuz?

[Xl. Pekiyi, can, bo§aza dayandr§r zaman,

84. Siz de o vakit baklp dururken,

85. Biz ise, ona sizden daha yakn iken,
ancak siz (olup bitenleri) göremez iken
(anlayamaz iken),

86. igte siz e§er (tekrar diriltilip) ceza gör-
meyecekseniz (Allah'rn mutlak hükmü al-
trnda de§ilseniz),

87. E§er iddianrzda do§ru iseniz, ne diye
o ruhu geribedene gevirmiyorsunuz?

8S. igte o ölen e§er (iyiamelleriyle Allah'a)
yaklagtrnlmrglardan (öndekilerden) ise,

89. Artrk onun igin rahat[k, güzel nzk ve
Naim (büyük nimetleri bol) Cennetivardrr.

90. Yok se§er o, (amel defteri sa§dan ve-
rilen) sa§dakilerden ise,

91. igte ona da: "sa§dakilerden sana se-
lam varl" (denecektir. Yahut melelderona:
"Selam /Cehennem azabrndan selamet
sana; sen de sa§dakilerdensin!" diyecek-
ler.)

92. Yok e§er o, hakkl yalanlamlg olan
sapknlardan ise,

93. igte ona kaynar sudan bir golen

94. Ve Cehenneme atrlma vardrr.

95. igte bu (sürede anlatlanlar, anrlan sr-
nflar igin anlatrlanlar), hig güphesiz yaga-
nacak gerge§in ta kendisidir.

96. Öyleyse Rabb'inin o pek büyük ismini
tesbih et!

VAKIASURESI
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HAD1D soneSi: sz

Bu süre, Medine'de näzil olan süreler iginde 9. sra-
da näzil olmugtur; 29 äyettir. HadäJ, demir demektir.
Bu sürede demirin önemine igaret edildi§i igin süre
bu ismi almrgtr.

eisilrir-r.ÄuinnnnmAuinnlrtiu

1. §u göklerde ve bu yede ne varsa hepsi
Allah'r tesbih etti (Onu, §antna yaktgma-
yan inanglardan, sözlerden ve fiillerden
hep tenzih etti). Zaten O, yegäne Fziz'dir
(mutlakgaliptir), Hakim'dir (her iginde hik-
meti gözetendir).

2. §u groklerin ve bu yerin hükümranlt§t
yalnz Onundur. O, hayat verir ve O, ha-
yata son verir. Zaten O, her geye lGadir-
dir.

3. Ewel (varh§rnrn baglangrct olmayan)
de Odur; Ahrr (varh§rnrn sonu olmayan)
da Odur; Zaahir (varlt§tnln delilleri agtk
olan) de Odur; Bättn (Zattntn göninmesi
imkänsrz olan) da Odur ve O, her geyi

hakkryla bilendir.
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4. Allah O'dur ki, gu gökleri ve bu yeri

alü günde (agamada) yaratmtg; sonra
(evreni kugatmrg olan) Arg üzerine (ya-

hut hükümranhk tahttna) istivä etmigtir
(häkimiyet kurmug, yahut Kendine ozgü
bir gekilde kurulmugtur). Yere gireni de,
ondan grkanr da, gökten ineni de, oßya
yükseleni de O bilir ve siz nerede olursa-
nrz olun, O, sizinle birliktedir. Zaten Allah,
bütün yaptrklannzr hakkryla görmektedir.

5. §u göklerin ve bu yerin hükümranlt-

§r yalnz Onundur ve bütün igler ancak
Allah'a döndürülür (iglerin sonu Allah'a
vanr).

6. Allah, geceyi gündüze katar (geceyi
uzatrr; krsaltrr); gündüzü de geceye katiar
(gündüzü uzaür ve krsaltrr) ve gönüllerde
olanr bilen de Odur.

7. Siz, (tann olarak yalnrz) Allah'a ve
(peygamber olarak) bu Elgisi'ne iman
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edin (iman etmeye devam edin) ve sizi
üzerinde halife (tasarrufa yetkili) krldr§r
geylerden Allah yolunda harcayrn. Qünkü
sizden Oevhid imanr ile) iman edip de,
Allah yolunda harcayanlar igin büyük bir
mükäfatvardrr.

8. Size ne oluyor ki, bu Elgi (Peygamber),
sizi Rabb'inize (ortaksrz olarak) iman et-
meye ga§rrdr§r halde siz, Allah'a (ortaksrz
olarak) iman etmiyorsunuz? Oysaki Al-
lah, (sizi madde olarak yaratmadan önce
ruhlar äleminde) sizden kesin söz almrgtr.
(Allah: "Ben, sizin Rabb'iniz de§il miyim?"
demig ve siz de: "Elbetteki Rabb'imizsin!"
demigtiniz. Yahut Allah, bu gergekle-
ri agrkga isbat eden deliller koymakla ve
size de, bu delilleri anlayacak aklve idräki
vermekle, sizden bu sözü almrgrr.) E§er
siz iman edecekseniz (iman etmek istiyor-
sanrz. Yahut delillere inanacaksanrz, hay-
din, iman edin).

9. Allah, Odur ki, sizi o karanhklardan
bu aydrnh§a grkarmak igin bu kuluna
(Muhammed'e) birgok apagrk äyetler
(Ku/an äyetlerini) indiriyor. Talen hig güp-

hesiz Allah, size kargr Fleüftur (pek Sef-
katlidir), Rahfm'dir (gok esirgeyicidir).

10. Yine size ne oluyor ki, Allah yolunda
(mallan n rzr) harcam ryors unuz? Oysaki 9u
göklerin ve bu yerin mirasl yalrt'zAllah'tn-
drr. Sizden o fetihten (Mekke fethinden)
önce Allah yolunda harcayanlar ve sava-
ganlar, (daha sonra harcaytp savaganla-
re) egit de§ildir. Ige onlann derecesi, son-
radan harcayan ve savasanlardan daha
yüksekir. Bununla beraber Allah, hepsine
de en güzelolan mükäfat (Cenneti) vaa-
tetmigtir. Zarlen Allah bütün yaptrklanntz-
dan hakkryla haberdardrr.

11. Kimdir o ki, (yok mu) Allah'a güzel bir
borg verecek (heläl olan maltndan gönül
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hoglu§uyla, ihläsla Allah yolunda harcaya-
cak); buna kargrhk Allah da, onun verdi-

§ini kendisi igin kat kat, arttrracak? Taten
(kat, kat arttrnlmasa bile) onun igin pek
de§erli bir mül«äfat vardrr. (Kat, kat arttrnl-
masr ise, mükäfatrnr da kat, kat arttrrmalc
tadrr. Yahut onun igin aynca pek de§erli
bir mtikäfat daha vardrr.)
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12. O gün erkek mü'minler ile kadrn
mü'mineleri, (kendilerini Cehennemden
koruyup Cennete götürecek olan) nurla-
n önlerinde ve sa§lannda seyerederken
göreceksin. (Melekler onlara diyecekler
ki:) "Bugün size müjdelenen, iginde son-
suz olarak kalaca§rnrz, altlndan rrmaklar
akan cennetlerdir. igte pek büyük saadet
budur."

13. O gün erkek münafrklar ile kadrn
münafrkalar, iman edenlere diyecekler
ki: "Bize bakverin; nurunuzdan birazcrk
alverelim!" Onlara denilecek ki: "Gerisin
geriye (dünyaya) dönün de, (orada) bir
nur arayrnl' Nihäyet onlarla mü'minler
arasrnda ig ksmtnda rahmet, d19 krsmlnrn
kargrsrnda ise azap bulunan kaprh bir sur
gekilir.

14. Münafrklar, mü'minlere göyle seslene-
cekler: "Biz sizinle beraber de§il miydik?"
Mü'minler diyecekler ki: "Evet öyle idi;
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ancak siz kendinizi belaya attrnrz; (Müslü-
man'lann aleyhinde) hep frrsat kolladrnrz;
(dinde) güpheye dügtünüz ve kuruntula-
nnrz sizi aldattr. Nihäyet Allah'rn buyru§u
geldi, gatt. Talen o gok aldatrcr olan gey-
tian, sizi Allah hakkrnda aldattr."

15.'Artrk bugün ne siz münafrklardan, ne
de di§er käfirlerden higbir fidye (kurtulma-
hk) alrnmaz (kabuledilmez). Hepinizin va-
raca§r yer o ategtir. Size yaragan orasldrr.
Ne de kötü son vang yeri orasr!"

16. O (Mekke'dekizor hayatlanndan son-
ra Medine'de bol rrzka kavugunca gev-
geyip tegvik ve uyanlara gere§i gibi tepki
vermeyen, gok mizah yapan) mü'minlerin,
Allah'rn ööüdü (Yahut anrlmasr) ve Ondan
inen hak (Kufan) kargrsrnda kalplerinin
ürpermesi (yumugamasr) ve daha önce o
kendilerine Kitap verilip de, üzerlerinden
uzunzaman gegtikten sonra kalpleri katr-
lagan ve go§u, yoldan grkmrg olan kimse-
ler gibi olmamalan zaman daha gelmedi
mi?

17. Bilin ki, Allah, yeryüzüne ölümünden
(kurumasrndan) sonra mutlaka hayat ve-
rir. Aklnrzr kullanasrnrz diye bu äyetleri
size agrklamrgrzdrr.

18. §üphe yok ki, sadaka veren erkekler
ile sadaka veren kadrnlar ve Allah igin kar-
gthksrz ödüng verenlere, verdiklerinin kar-
grlr§r kat, kat verilir. Talen (kat, kat olmasa
bile) onlar igin gok de§erli bir mül«äfat var-
drr. (Kat, kat olunca bu mükäfatln de§eri
de ona göre artar. Yahut onlar igin aynca
gok de§erli bir mül«äfat daha vardrr.)
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19. Yine, o kimseler ki, Allah'ave Elgilerine
(peygamberlerine hakktyla) iman etmigler
(Mü'minün:1-9), igte onlar, Rabb'leri ka-
trnda srddiklerin (hakk tasdikte gok ileride
olup Allah'rn ve peygamberlerinin bütün
haberlerini tasdik edenlerin) ve gehitlerin
(yahut Allah igin Onun yegäne Tann oldu-

§una, kendileri igin de imana gahitlik eden-
ledn, yahut kryamet gününde di§er üm-
metler hakkrnda gahitlik edenlerin) merte-

belerine erenlerin ta kendileridir. Onlann
mükäfatlan ve nurlan, bu mü'minler igin de
vardrr. Küfre saplanrp äyetlerimizi yalan
sayanlara gelince, i$e onlar, Cehennem
ya6nlardtr.

20. Bilin ki, (Allah'tn nzastna uygun olma-
yan) bu dünya hayatr ancak bir oyundur;
bir e§lencedir; bir süstür; kendi arantzda
bir övünmedir ve daha gok md ve evlat
sahibi olma htrsrdrr. (Dünya hayatt) tlpkl
bir ya§mur gibidir ki, bitirdi§i bitkiler, ekin-
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cilerin hoguna gider; sonra kurur da, sen
onu sapsan hale.geldi§ini görürsün; sonra
da gorgüp olur. Obür dünyada ise (dünya
hayatrnr tercih edenler igin) pek getin bir
azap ve (öbür dünya hayatrnr tercih eden-
ler igin) Allah'rn de§erliba§rglamasrve rt-

zasr vardrr. Zarlen bu dünya hayatr (onu

öbür dünya hayatnr kazanma aracr yap-
mayanlar igin) aldatrcr bir metadan bagka
bir gey de§ildir.

21. Rabb'inizden bir ma§firete (yarltgan-
maya), genigli§i gu göklerin ve bu yerin
genigli§i kadar olan, Allah ile Elgilerine
(hakkryla) iman edenler igin hazrrlanmtg
bulunan Cennete ulagmak igin yangtn.

igte bu, Allah'rn lütfudur; onu diledi§ine
verir. Zaten Allah pek büyük lütuf sahibidir.

22. §u yeryüzünde meydana gelen (ktltk
gibi) ve sizin bagrnrza gelen (hastaltk gibi)
higbir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmaz-
dan önce bir Kitapta (Levh-r Mahfüz'da)
yazrlmrg olmasrn. Qünkü güphesiz bu,
Allah'a göre pek kolaydrr.

23. (Allah,) kaybettiklerinize üzülmeyesi-
niz ve Allah'rn size verdi§i nimetlerle gt-
marmayasrnrz diye (bunu bildirmektedir).
Taten Allah, kendini be§enip böbürlenen
kimseleri sevmez.

24. Onlar (kendini be§enip böbürlenen
bencil insanlar), cimrilik ederler ve gu in-
sanlara da cimrili§iemrederler. Zaten her
kim, (Allah yolunda harcamaktan) yüz
gevirecek olursa, bilsin ki, gergekten Allh,
yegäne Öaniyy'dir (mutlak olarak müsta§-
nidir), Hamid'dir (pek övülendir; her övgü-
ye layrktrr).
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25. Antolsun ki, Biz, Elgilerimizi(peygam-
berlerimizi) o kesin delillerle, mucizelerle
göndermigiz ve insanlar, adaletle dav-
rcmsrn diye beraberlerinde Kitap ve terazi
(adalet ölgüsünü) indirmigizdir. Biz gu de-
miri de indirmigizdir. (indirdi§imiz emirlerin
gere§i olarak onu madenlarden grkart-
mqrzdrr). Demirde getin bir güg (savag
araglan) ve insanlar igin büyük faydalar
(sanatlar) vardrr. Bir de, Allah, görmeden
Kendisine ve Elgilerine yardrm eden kim-
seleri (gergeklegmig fiilleriyle) bilmesi igin
(bunlan indirmigtir). Qünkü güphesiz Allah
Kaviyy'dir (pek güglüdür), Aziz'dir (mutlak
galiptir).

26. Yine ant olsun ki, Biz, Nuh'u ve
ibrahim'i göndermigizdir ve peygamberli§i
de, Kitabr (Kutsal Kitaplan) da onlann ne-
sillerine vermigizdir. Sonra onlardan (ne-
sillerinden, kendilerine gönderildikleri in-
sanlardan) bir ksmr do§ru yoldan gitmig;
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onlardan birgo§u ise, yoldan grkmrglardrr.

27. Sonra onlann izled üzerine Elgilerimizi
(peygamberlerimizi) pespese göndermi-
giz; Meryem o§lu isaryl da peglerinden
göndermigiz; kendisine o incil'i vermigiz;
ona uyanlann kalplerine gefkat ve mer-
hamet vermigizdir. Ruhbanh§r (dünya
nimetlerinden ancak hayatl idame ettire-
cek kadar faydalanmayr, evlenmemeyi,
toplumdan uzak durmay ve vakitlerini
ibdatle gegirmeyiön gören yasam tiarztnr)
ise, ancak kendileri uydurdular; üzerlerine
onu Biz yazmadrk; fakat kendileri (kendi-
lerince) ancak Allah hognutlu§unu Y,azan-
mak igin b-unu yaptllar. (Yahut Biz, onlann
üzerine ancak, Allah'rn hognutlu§unu ka-
zanmalannr yazdrk.) Ama onlar, buna da
gere§i gibi uymadrlar. Neticede Biz, onlar-
dan hakkryla iman edenlere mükäfatlannl
verdik. Onlann birgo§u ise, yoldan glkmrg-
lardrr.

28. Ey eski peygamberlere (yahut isa'ya)
iman etmig olanlar! Allah'a kargr takväyl
gözetin (ayklnhklardan saknln) ve bu
Elgisi'ne (Muhammed'e) iman edin ki, Al-
lah, size rahmetinden (eski imamrntza ve
yeni imanrnrza kargrhk) iki pay versin; size,
qr§rnda yürüyece§iniz bir nür lütfetsin ve
sizi ba§rglasrn. Zaten Alhh Öafü/dur (gok
ba§rglayrcrdrr), Rahim'dir ( pek esirgeyici-
dir).

29. (Bunu size bildiriyorum) ki, o Kitap
Ehli, (bu peygambere iman etmedikle-
ri takdirde) Allah'rn lütfundan higbir geye
muktedir olamayacaklannr, bütün lütfun
güphesiz Allah'rn kudret elinde olup onu
diledi§ine verece§ini bilsinler. Zaten Allah
pek büyük lütuf sahibidir.

(271Daha önce (Mäide:87) anlattr§rmrz gibi daha
Peygambefimiz hayatta iken bazr Sahabller, ruh-
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banhk hayatrnr yagamak istediler ve eglerini tama-
mryla ihmal ettiler. Peygambeiimiz bunu haber
ahnca, onlan bu hayat tazrndan $ddeüe men'etti.
Täbiller (ikinci kugak Müslüman'lar) devrinde bazt
zatlar, ruhbanhk hayatrnr islam'a uyarlamaya gahg-

trlar. Bunlann bagrnda Hasan el- Basrfnin (ö1.7281

talebesi Ferkad Sabahigelmektedir. Bu zat, hayat
tiazrnda rahipled taklit etti§i gibi, giyimde de onlan
taklit ederek süf (beyaz yün htrka) giydi. Onceled
bundan dolay ayplandr; ancak beyaz elbisenin
faziletiyle ilgili bir taktm astlsz hadislerle bunun
islamikryafet oldu§u savunuldu. Ve bir asra yakn
bir zaman iginde ruhbanlrk hayaü, tasawuf adtyla
her tarafa yayldr.

Tasawuf, daha önce (At-i imran:O4) anlattr§rmrz
gibi, islam'rn olmazsa olmaz olan Tevhid inancrnr

tahrip etti. (Bak Zümer: 3. Meryam:81. Tevbe:31)

Yine Tasawuf ehli, Ku/an'tn onca tesvik etti§i ilme
yeni bir tanrm getirdiler: Ku/an'da tegvik edilen iF
min kitaptakiilim de§il, velilerin, trpk peygamberler
gibi ilähikaynaktan alrp bize aktardrklan irfan oldu-

§unu sdylediler.

Nltekim basta Nalsbendi tarikat olmaK üzere en
büyük trarikat kollannrn piri olan Bayezid (Ebu Ye-
ziüYezid'in babasD Bistami (ö1m.874), geyhi Ebu
Ali eFSindi el- Kürdl ile tran6tp ondan tasawuf
firenmek isteyince, Ebu Ali eF Sindi ona diyor
ki: "Ben Arapga bilmedi§im igin namaz sürelerini
do§ru okuyamryorum; sen bana bu süreleri ve du-
alan ööret; ben de sana tiasawufu ö§reteyim." di-
yor. Bayezid, anrlan zatüan Tasawufu firendikten
sonra, Peygambe/imiz gibi bir mirag yagadt§tnt ve
bti'ttin soylediklerinin llähi kaynaktan oldu§unu id-

dia ediyor. Horasan älimleri de onun küfrüne fetva
veriyorlar. (Huwiri- Kegf. Sanae Lum'a. Süllemi-
TabakaD

Gazali (ölm. 1111) de diyor ki: "Buraya Y,adar yaz'
drklanmzdan Tasawuf ehlinin: "ilim, marifet yoluna

engeldir'' sözünün, inl«är edilemeyecek bir gergek

oldu§u anlagtlmrgrr. Qünkü kalb, bir havuza ben-
zer. Beg duyu da, o havuza akan beg lrmak gibidir.

E§er havuzun iginde duru, benak bir su meydana
getirmek istersen, havuzdaki bütun stryu bogaltp
sularrn getirdiklerinden dibinde meydana gelen si-
yah gamuru tamamtyla aktarmak gerekir." (Gazali-

Kinrya-r Saadet / Birinci Unvan FasrL 15)

Gazalil önceleri ilimle meggul olmug; Nizam'rye

Medereselerinde müderrislik yapm§ ve §äfii Ftk-
hrnda en gok okunan beg kitaptan ikisini de kendisi
yazmstu. Gazali gegirdi§i ruhsal bir bunaltmdam
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sonra teselliyi Tasawufta bulmug ve ondan sonra
hep cehäletin reklamrnr yapmstrr. Qünkü yukan-
da ve daha baglo yerlede gegen s<izledyle, rna-
rifet yolunda, cähillerin, älimlerden daha avantailr
olduklarnr iddi etmektedir. Qünkü maräet yolunda
cähiller, müryide kolay teslimiyet gösterirler; älimler
ise, akhnr ve ilmini kullanmayr kolay, kolayterk ede
miyorlar.

Tasawuf ve özellikle Hind kökenli olan tasavwrf,
Müslüman'larr n cihad ve mücadele azmini de tahdp
etti. Qünkü bu Tasawufun dört Emd prensibi göyle

tesbit edilmi$ir: Dürryayr teft etmek, ähtretiterk e{-
mek (Cennet nimeüerini dügünmemek), varlt§t terk
etmek (bir varfik oldu§unu dügünmemek), terki de
te]k etmek (bunlarr terk etti§inide dügünmemek).

Aynca Tarikat ehlinin vasflarr sayhrken de, bir vas-
frn da, nazar ber kadem oldu§u (yolda yurürken de
hep aya§rna bakmak, daha ilerisine bakmamak)
oldu§u belift ilmektedir.

Pekiyi, bu vasrflardaki insanlann kendilerine gtiveni
kalr mr? Kendilerine hig güveni olmayan insanlann
bir katna deger üretmesi mümkün mü?

igte Hind kökenli Tarikatlerin en büyuk gahsiyeti

olan imam Rabb'ani (ölm. 1 624) Hind Müslüman'la-
nnrn cihat ve mücadele azmini bu Tasawuf anla-
yrgryla tamamen tahrip edince, Sömürgeci devlet-
ler igin ortam hazrlanmq oldu. Qünkü Hindularda
zaten inanglarrnrn gere§i olarak miskinlik havast
häkimdi. Bu hava Hind Müslüman'lartna da häkim
olunca, 1600'lerde ingiliz, Franstz ve Hollanda gir-

ketled Hindistan'a yerlegmeye bagladtlar ve zaman-
la ingilizler, rakiplerini tasfiye edip häkimiyeüerini
kurdular. Hollanda da, en büyük islam ülkesi olan
Endonerya'y sornürge yaptl.

igte bu imam Rabb'anPye, yaptr§r hizmeüeden (!)

dolay "Müceddid-i E1f-i Sänl' (Hicrf takvime göre,

ikinci bin yrfin din yenile$cisi) unvant verilmi$ir.
Evet, ingiliz, Franstz ve Hollanda girkeüednin kum-
panyalanna göre, o, bu unvant hak etmi$ir.

Müslüman'larrn ruhbanh§r olan Tasawuf, islam ah-
laknr da tahrip etmi$ir.

§öyle ki: Hadis ilminin riväyet ve tedvin tadhini
arastumrs olanlarca bilindi§i üzere, ibdatlerin, ktra-
etlerin ve dualann faziletfle ilgili hadisler, Tasawuf
fikrini benimsemig olanlar taraftndan uydurlmugtur.
Bu hadisler, Müslüman'lann, günahlara karfl olan
duyarfilr§rnr azaltmaltadrr. §imdi biz, bu konuda en

sahih olarak kabul edilen Buhari hadislerinden Ör-

HADIDSÜRES|
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nekler verece§iz:

Kiginin bri'tün günlük günahlarr beg vakit namaz krl-
makla ba§qlanrr (Namaz Bölümü). Kiginin hafta-
hk günahlannrn tamamr, Cuma namazrnr klmakla
ba§rglanrr (Cuma Bölümü). Kiginin yrllrk ve ömürlük
bütün günahlan Ramazan orucunu tutup ibadetini
klmakla ba§qlanrr (Orug Bölümü). Kiginin bütün
ömürlük günahlan Haccetmekle ba§rglanrr (Hacc
Bölümü). Kiginin cenazesinde iki gahit, onun iyi bir
insan oldu§una gahiüik ederse, Allah, onu ba§rglar
(Cenaze Bölümü). Kigi, yüz kere "Sübhanallah ve bi
hamdih" derse, bütün gegrnig günahlan ba§rglanrr.

igte Ori'trin bu hadisler, hadis kitaplan iginde en sa-
hih olarak kabul edilen (!) Buharide zikredilmekte-
dir. Bunlann dqrnda bir de sefaat hadisleri vardrr.
Bu hadislere göre de, veli oldu§una inanrlan zat, ne
kadar günahkär olursa olsun, diledi§ine gefaat edip
onu kurtarabili[ Allah, ona bu yetkiyi vermigtir.

y--lr;sri'-
ä N;yj1tf, ;w,,: 4ct: {;41 li it,'e; i
'r§.9r'&'uM;jr6;.,iäiat:okt:'
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naücAoele sünesi: ss

Bu süre, Medine'de näzil olan sürelerden 21.
süredir; 2. äyefin. ismini ilk äyetinde gegen
mticädele kelimesinden almrgtr.

eisMir-LAH innenuAu innaninlt

1. Ey Muhammed! (Kendisini, islam'dan
önceki ädete göre bogama sayrhn "Sen
benim igin artlk annemin srril gibisin" de-
mekle bogamrg olan) kocasr hakklnda se-
ninle tartrgan (gocuklarrnrn perigen olma-
srndan endige edip kocasrndan aynlmak
istemeyen, bunun igin bir gözüm amyan)
ve Allah'a gil«äyette bulunan o kadtntn sö-
zünü (feryadrnr) Allah güphesiz igitmigtir.
Taten Allah, seninle o kadrnrn kargrhkl
konugmanrzr igitiyordu. Qünkü §üphesiz
Allah, Semldir (her geyi tamamryla igiten-
dir), Basi/dir (her geyi hakkryla görendir).
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2. Sizden kanlannt zrhär yapan (kanla-
nna, "Sen arilk benim igin annemin slrtl
gibisin" diyen) kimselerin kanlan, onlann
anneleri olmazlar; onlann anneleri, ancak
kendilerini do§urmug olan kadtnlardtr. 7a-
ten o zrhär yapanlar, hig güphesiz girkin bir
laf ve büyük biryalan söylüyorlar. Yine de
(tövbe ettikleri takdirde gegmi§ günahlarr

iqin) Allah, hig kugkusuz Afüvt/dür (gok

affedicidi r), öaf ü f dur (gok baö I glayrcrd I r).

3. Karrlarrnr zrhär yaprp da, sonra soyle-
diklerinden dönen kimselerin, kanlanyla
cinsel iligkide bulunmadan önce bundan
dolayr bir köle azät etmeleri gerekir. igte

size bu ö§ütleniyor. Talen Allah, bütün
yaptrklanntzdan hakktyla haberdardl r.

4. Ancak kimin buna gücü yetmeyecek
olursa, o, kanstylacinsel iligkide bulunma-
dan önce bundan dolayl ardlardlna ikiay
orug tutmahdlr. Ancak kimin buna da gücü
yetmeyecek olursa, o, bundan dolayt alt-

mrg yoksulu doyurmalrdrr. igte bu (kefa-

retteki kolaylrk, bu hükmün ö§retilmesi),
Allah'ave bu Elgisi'ne iman etmeniz (buy-

ruklannr uygulayarak tasdik etmeniz ve
cäh iliye ädetlerini terk etmeniz) igindir. i gte

bunlar, Allah'tn stntrlanmlg hükümleridir.
Käfirler igin ise, pek aclk[ bn azap vardtr.

5. $üphesiz o kimseler ki, Allah'a ve bu

Elgisi'ne kargr geliyorlar, kendilerinden ön-
cekiler, perigan edildikleri gibi perigan edi-
leceklerdir. Biz, ( bu Peygambe/in do§ru-
lu§unu kanrtlayan) birgok apagtk äyetler
de indirmigizdir. Talen perigan edici azap
o käfirler igindir.

6. O gün Allah, onlann hepsini yeniden

diriltecek; sonra, yapmtg olduklan bütün
geyleri kendilerine haber verecektir. Allah,

o yapmrs olduklannt bir, bir saymtqttr; on-
lar ise, yaptrklarrnr unutmuglardr. Zalen
Allah, her geye gahittir.

tvtücAoeusÜREsi @ Cüz: 28

(1) Bu kadrn, hazrec kabilesinden Havle bint
Sa'lebe idi. Kocas, ünlü SahabiUbade'nin kardegi

olan Evs bin Samrt, kendisini, zrhär yapmq (sen,

benim igin artrk anamrn srü gibisin" demig); sonra
da soylediklerine pigman olmug. Ancak o, kanstna:
"sanrnm; sen artrk bana haram oldun" demig. Qün-
kü islam öncesi Arap'lar arastnda zrhär, kesin bo-
gama olarak.kabul ediliyordu. Bu da, kansna gok

zor gelmig. lgte bundan dolay Peygambedimize
gelip buna bir @züm alam§. Peygambe/imiz de,
bu konuda henüz bir hüküm näzil olmadt§t igin ona:

"Sen mevcut örfe göre artk kocana haram oldun"
buyurmugu. Anrlan Havle ise, tsrarla Peygam-
be/imizden buna gözüm getirecek birfetva istemig;

Peygambe/imiz de, her defastnda bunu tekrar et-
mig. Sonunda Havle: Ya Rabbi! Kügükyavrulanm
var; onlan ben alacak olsam, ag kalacaklar; onlarl
kocama bual<acak olsam, o, bu yavrulara baka-
maz; heder olacaklar!" diye halini Allah'a gikäyet

edip yakarmaya baslamr§. igte bunun üzerine bu

äyetler näzil olmugtur.
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7. Görmedin miki, gu göklerde ve bu yer-
de olanlan Allah kesinlikle biliyoP Gizli
konugan üg kiginin dördüncrileri mutlaka
Odur; gizli konugan beg kiginin alilncrsl da
mutlaka Odur; bundan az veya gok da ol-
salar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar,
mutlaka Allah, onlarla beraberdir. Sonra
kryamet günü, onlann bütün yaptrklarrnt
kendilerine haber cerecehir. Qünkü Allah
güphesiz her geyi hakkryla bilendir.

8. Görmedin mi o kimseleri (mü'minteri
güpheye dügürmek igin kendi aratannde
gizlikonugup bu srrada mü'minlere bakan
Yahudi'leri, münaftklarr) ki, o gizli konug-
malan kendilerine yasak edildikten sonra
da yasak edildikleri bu ige dönüyor ve gü-
nah iglemek, dügmanhk etmek ve bu El-
giye kargl gelmek komusunda gizlice ko-
nuguyodaP Onlar, senin yanrna gelince
de, Allah'tn, seni selamladrsrndan bagka
türlü selamlryorlar. Kendi aralannda da:

uÜcAPemsÜnesi m tP
"Bu söylediklerimizden dolayr Allah, bizi
azaba u§ratmah de§il miydi?" derler. On-
lara Cehennem yeter. igte onlarrn en son
dönecekleribu yer ne kötüdür!

9. Ey ffevhid imanr ile) iman etmig olanlarl
Aranrzda gizlice konugurken sakrn, (mü-
nafrklann yaptr§rgibi) günah iglemek, düg-
manhk etmekve bu Elgi'ye (Peygambe/e)
kargr gelmek konusunda konugmayrn; sa-
dece iyilik, saknlrhk (tal«ä) üzerine konu-
gun ve yeniden diriltilip yalnz Kendisinin
huzuruna toplanaca§rntz Allah'tan (buy-
ruklanna aykln davranmaktan) sakrnln.

10. §üphesiz bu tür gizli konugmalar
geytandandrr. Bunlar, iman edenleri üz-
mek igindir. Oysaki Allah'ln izni olma-
drkga o seytan (yahut gizli konugma-
lar), mü'minlere higbir zarat veremez.
Mü'minler ise, (o gizli konugmalara aldlr-
mayrp) yalnlz Allah'a tevekkül etmelidir
(dayanrp güvenmelidir).

11. Ey (l'evhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Size toplanttlarda: 'Yer agrn!" deni-
lince, hemen yer agtn ki, Allah da size
(dünyevi iml«änlarda, Cennette) yer ag-
srn. Size (meclislerde geniglik sa§lamak
igin): "l(alkn! (yahut namaza, cihada kal-
kn!)" denilince de, hemen kalkrn ki, Allah,
iginizde imanda sebat edenleri (dünyada
yardrm, güzel anrlmak, öbür dünyada
da Cennetteki makam hususunda) yük-
seltsin; kendilerine ilim verilenleri de (ilim
ve ameli birlegtirdikleri igin) daha yüksek
derecelere yükseltsin. Taten Allah, bütün
yapilklannlzdan hakkryla haberdardrr.

f/) Bu äyette üg ile be9 sayrlarrnrn özellikle zikre-
dilmesi, vukrl bulan özel olaylardaki saylar bunlar
oldu§u igindir.

Bu äyetler, Yahudi'ler ve mänafiklar hakkrnda näzil
olmugur. Onlar, aralannda gizli konuguyorlardr
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ve mü'minleri gördükleri zaman gözleriyle igaret-
legiyorlardr. Peygambe/imiz (S.), onlan bundan
men'etti; ancak onlar sonra yine bu yapüklanna
döndüler.

Yahudi'ler, Peygambe/imize selam veririken de,
selam yerine.säm" diyorlardr. Onlann dilinde "säm"

, ölüm demekti. Yine onlar: "En'rm sabahan (iyi sa-
bahlar)" deken de: "lm sabahan (sabah, sabah kör
olasn)!" diyorlardr.

MÜCADELESÜRESI @ CÜZ: 28
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12.Ey (l'evhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Bu Elgi (peygamber) ile gizli (özel) bir
gey konugmak istedi§iniz zaman, bu ko-
nugmadan önce hemen bir sadaka su-
nun. lgte bu (yoksullan yararlandrrmak,
Peygambe/e tazla soru sormayt önle-
mek, ihläs[ mü'minler ile münaftklan ve
öbür dünyayr sevenler ile bu dünyayt se-
venleri birbirinden ayrrtetmek gibi faydala-
rr oldu§undan) sizin igin daha haytrltdtrve
daha temizleyicidir. Ancak e§er verecek
bir gey bulamayacaksanrz, bilin ki, Allah
gergekten Gafüddur (gok ba§rglayrctdtr),
Rahim'dir (pek esirgeyicidir).

13. Siz özelgönigmenizden önce (fakirlik
endigesiyle) sadakalar sunmaktan gekin-
diniz mi? lgte bunu yapmadrntz. (yahut
e§er bunu yapmadrysanlz,) Allah da sizin
tövbenizi kabuletti. Artrk namazt gere§in-
ce krhn; zel«ätr da verin (bari bunlarda tak-
sirat göstermeyin); Allah'a ve bu Elgisi'ne
de tam olarak itaat edin. Talen Allah, bü-
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tün yaptrklannrzdan hakkryla haberdardrr.

14. Sen, Allah'rn, kendilerine gazap ettiöi
(öfkelendi§i) bir güruhu (Yahudi'leri) dost
edinenleri (münafrklan) görmedin mi?
Bunlar, ne sizdendir; ne de onlardan. Hem
de bunlar, bilerek yalan yere (mü'min ol-
duklanna) yemin ediyorlar.

15. Allah, onlar igin pek getin bir azap ha-
zrrlamrgtrr. Onlann igledikleri gey, gergek-
ten ne kötüdür!

16. Onlar (münafrklar), yeminlerini (yahut
sahte imanlannr) bir kalkan edinmigler de,
bagkalannr da Allah yolundan allkoymaya
gahgmrglardrr. Bundan dolayr onlar igin
perigan edici bir azap vardtr.

17. Onlann ne mallan, ne de gocuklan,
Allah'rn azabna kaqr kendilerine higbir
fayda sa§lamayacaktrr. lge onlar, Cehen-
nem yaränrdrr; hep orada kalacaklardrr.

18. Allah, onlann hepsini yeniden dirilte-
ce§i gün, iste (o zaman da) onlar (dün-
yada) size yemin ettikleri gibi, Ona da
yemin edecekler ve onlar, gergekten bir
gey üzerinde olduklannr (dünyada yalan
yeminle yakalannl kurtardtklan gibi, orada
da kurtaracaklannr) sanacaklar. Haberiniz
olsun ki, onlar, gergekten yalancllann ta
kendileridir.

19. §eytan, onlan häkimiyetialtrna almlgilr
da, Allah'r gere§i gibi anmayr onlara unut-
turmugtur. lgte onlar, geytanrn frrkasrdrr.
Haberiniz olsun ki, geytanrn frrkasr, gergek-
ten hüsrana u§rayanlarrn ta kendileridir.

20. O kimseler ki, Allah'a ve bu Elgisi'ne
kargr geliyorlar, igte onlar, gergekten en
algaklar arasrndadrrhr.

21. Allah, "Hig güphesiz Ben ve Elgilerim
galip gelece§iz!" diye (Levh-r Mahfüz'da)
yazmrgtr (yahut hükmetmigtir). Qünkü
güphesiz Allah lGviyy'dir (pek gü91üdür),
Aziz' dir (mutlak galipti r).

uÜcAoelesÜnesi 
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22. Allah'ave ährret gününe (levhid imanr
ile) iman eden bir toplulu§un, Allah'a ve bu
Elgisi'ne (peygamberi'ne) kargr gelenler-
le dostluk kurduklannr göremezsin; onlar,
bunlann babalan, o§ullan, kardegleri, ya-
hut (di§er)akrabalarr olsalar bite. igte bun-
lar (mü'minler) o kimselerdir ki, Allah, ima-
nr onlann kalplerine yazmts ve katlndan
bir ruh (kalp nüru, Ku/an, zafer) ile onlan
desteklemigtir. Ahrrette de onlan, altrndan
rrmaklar akan Cennetlere koyacaktrr. On-
lar hep orada kalacaklardrr. Allah, onlardan
hognut olmug, onlar da Allah'tan hognut
olmuglardrr. igte onlar, Allah'rn frrkasrdrr.
Haberiniz olsun ki, Allah'ln frrkasr, saadete
(kurtuluga) erenlerin ta kendileridir.

HA§R Sones : Sg

Bu süre, Medine'de inmig olan sürelerin 16.sr ola-
rak näzil olmugtur; 24 äyelli. Süre, ismini, ikinci
äyette gegen Hagidan almtgtr. Burada hagr, Nadir



O§ullan Yahudi'lerinin, yurtlafl ndan sünilmeleri an-
lamrndadrr.

e isrvr i I-LAH i n nan mAn i n nan fiut

1. §u göklerde ve bu yerde olanlann
hepsi, Allah'r tesbih (ganrna yakrgmayan
vasrflardan tenzih) ederler. Zaten Allah
yegäne Azi'z'dir (mutlak galiptir), Hakim'dir
(her geyi hikmetle yaratrp yönetendir).

2. Allah Odur ki, Kitap Ehli'nden olan o
käfirleri (Nadä O§ullan Yahudi'lerini) ilk
sürgünde yurtlanndan grkarmrgtrr. Siz on-
lann, yurtlanndan grkacaklannr hig san-
mamrgtrnrz. Onlar ise, kalelerinin, kendi-
lerini Allah' rn azabrndan kesinlikle koruya-
ca§rnr sanmrglardr. igte Allah'rn azabt, hig
beklemedikleri bir yönden onlara geliver-
migti. Birde, Allah, onlann yüreklerine kor-
ku saldr. Oyle ki, kendievlerinihem kendi
elleriyle, hem de mü'minlerin elleriyle ytkt-
yorlardr. Oyleyse ey basiret sahipleri (kalb
gözü agrk olanlar)! ibret ahn!

3. E§er Allah, onlar igin sürgün olmayt
yazmamrs olsaydr da, mutlaka bu dünya-
da onlan azaba u§ratacaktl. Zaten öbür
dünyada onlar igin o ateg azabl vardtr.

(2) Peygambedimiz (S.), Medine'ye hicret edince,
Nadir O§ullarr Yahudi'leriyle bir bang antlagmast
yaptr. Bu Yahudi'ler, lsrail O§ullan'nda gkan ka-
ngrklk döneminde, Son peygambefi beklemek
üzere Medine'ye gelip yerlegmiglerdi. Peygam-
ber'imiz, ne lehinde, ne de aleyhinde bir harekette
bulunmamlan igin onlarla bir antlaqma yapt. Sonra
Bedir savagrnda Peygambeiimiz zaler kazantnca,
bu Yahudi'ler: 'Tevratta vasfian yazlt olan i$e
budur; onun sanca§r hig yere dügmeZ' dediler.
Ancak Uhud savagrnda Müslüman'lar, zaler Y.a'

zanamayrnca, Süpheye dügtüler ve antlagmalannt
da bozdular. Sonra reisleri lG'b bin Egref, 40 sü-
varinin bagrnda Mekke'ye gidip Peygambefimize
kargr savagmak üzere Ebu Süfyan ile ittifak yapü.

Bunun üzerine Peyhamberimiz, Muhammed bin

Mesleme'ye emir buyurdu;o da gidip Kä'b'igizli bir
planla öldürdü. Muhammed bin Mesleme, l(ä'b'in
sütkardegi idi. Eilesisabah da Peygambeiimiz, on-
lann üzerine askeri birlikler sevkedip Medine'yi terk
etmelerinisöyledi. Onlar 109ün mühlet istediler. Bu
arada bag münafrkAbdullah bin Ubeyy ile adamla-
n, onlara gizlice haber gönderip yurtlan nr terk etme-
yip savagmalannr, kendilerinin de onlann yanrnda

savagacaklannr ve sonunda Medine'den gkmak
zorunda kahnmag halinde de kendilerinin de onlar-
la beraber gkacaklannr bildirdiler. Bunun üzerine
Nadir O§ullan, sokaklannr kapaüp tahkimat yaptr-
lar. Bunun üzerine Peygambe/imiz, onlan kugatma
alilna aldr. Bu kugatna 21 gün sürdü. Sonunda
onlann yüreklerine korku dügü ve münaftklann
yardrmrndan da tamamryla umut kesilince, sulh ta-
lep ettiler. Fakat ancak süqün edilmeleri ve her 3
evin bir deveye ytiklayabilecekleri kadar egyalannr
götürebilmeleri sartryla canlan ba§rglandr. Böylece
onlar, §am bolgesindeki Eriha'ya ve Ezreata gög
ettiler. Onlardan bir grup.da Hire'ye gog ettiler. iki
ev de Haybeie gfu etti. lgte bu olay üzerine Hagr
süresinin 1-6 äyetleri näzil oldu.
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4. igte bu, onlann gergekten Allah'a ve bu
Elgisi'ne bag kaldrrmlg olmalanndan dola-
ydrr. Zaten her kim, Allah'a ba.g kaldrra-
cakolursa, bilsin ki, Allah'rn onaazabr pek
getin olur.

5. (Bu savasrn baganya ulagmasr igin)
güzel hurma a§aglanndan ne kestiniz ise
veya oldu§u gibi kökleri üzerinde brraktr-
nrz ise, bilin ki, Allah'tn izniyle olmugtur ve
yoldan gkanlarr rezil- rüsva etmesi igindir.

6. Allah'rn, onlann mallanndan bu Elgisi'ne
savassrz olarak verdi§i ganimetler igin ise,
siz atve deve kogturmug de§ilsiniz (büyük
srkrntrlar gekmediniz. Yahut Medine'ye
yakn mesafede oldu§u igin yürüyerek
oraya gittiniz); ancak Allah, Elgilerini dile-
di§i kimselere musallat eder. Zaten Allah
her geye Kaadirdir.

7. igte Allah'rn o kasabalar halklnrn mal-
lanndan bu Elgisi'ne savasstz olarak
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verdi§i ganimetler, Allah'rn, bu Elgisi'nin
(Peygambe/in, Peygambe/in) yakn-
lannrn, öksüzlerin, yoksullann ve yolda
kalmrglanndrr. Ta ki, bu ganimet mallan,
iginizden zengin olanlar arasrnda dolaqan
bir varhk olmasrn (; ihtiyag sahiplerine git-
sin). Ve bu Elgi, size ne verdiyse, igte siz
onu ahn; sizi neden ahkoyduysa, artrk on-
dan geridurun. Hem de, Allah'tan (Onun
azabrndan) saknrn. Qünkü gergekten
Allah'rn azabr pek getindir.

8. Bu ganimet mallan, yurtlanndan ve
mallanndan uzaklagtrnlmrg olan, Allah'tran
bir lütuf ve hognutluk dileyen, Allah'rn
dinine ve bu Elgisi'ne yardrm eden (bu
u§urda bunlara katlanmlg olan) yoksul
Muhäcidlerindir. igte onlar, imanlannda
dogru olanlann ta kendileridir.

9. Bunlardan önce Medine'yi yurt ve
iman evi edinmig olan kimseler (Ensar
Müslüman'lar) ise, kendilerinin yantna
hicret edenleri severler; (kendilerine ve-
rilmeyip) onlara verilen bu ganimet mal-
lanndan dolayr bir rahatsrzlk (klskanghk,
öfke) duymazlar ve kendileri ihtiyag iginde
olsalar bile, onlan kendilerine tercih eder-
ler. Her kim de, nefsinin cimrili§inden ko-
runacak olursa, igte onlar feläha (saadete)
erenlerin ta kendileridir.

nngn sünesi
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10. Onlardan sonra gelenler (islam'rn
güglenmesinden sonra hicret edenler, ilk
Müs!üman'lardan sonra kryamete kadar
onlann yolundan gidenler) de goyle der-
ler: "Ey Rabb'imiz! Sen bizi de, imanda
bizden önce olan din kardeglerimizi de
ba§rgla ve iman edenlere kargr kalplerin-
mizde hrng brrakma! Rabb'imiz, güphesiz
Sen Raüfsun (gok gefkatlisin), Rahim'sin
( pek merhametlisin)."

11. Görmedin mi ki, o münafrklar, Kitiap
Ehli'nden olan l«äfir kardeglerine (dostlarr
olan o Yahudi'lere) göyle derler: 'Ant ol-
sun ki, e§er siz yurdunuzdan grkanlacak
olursanrz, hig kugkusuzbtzde sizinle be-
raber grkaca§rz ve sizin aleyhinizde higbir
kimseye higbir zaman boyun e§meyece-

§iz; e§er size kargr savagrlacak olsa da,
hig güphesiz sizeyardrm edece§i2." Taten
Allah, onlarrn hig kugkusuz yalanct olduk-
lanna gahitlik eder.
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12. Ant olsun ki, e§er onlar (o Yahudi'ler),
yurtlanndan grkanlacak olsalar, bunlar
(münaf rklar) onlarla beraber grkmayacak-
lar. Yine ant olsun ki, onlara kargrsavagr-
Iacak olsa, bunlar, onlara yardm etmeye-
cekler. Yine ant olsun ki, onlara yardrma
kalkqacak olsalar bile, hig güphesiz arka-
lannr dönüp kagacaklardrr; sonra kendile-
rine de yardrm edilmeyecektir.

13. Onlann, yüreklerinde size kargr duy-
duklan korku, kesinlikle Allah'a olan kor-
kulanndan daha giddetlidir. ige bu, onlann
gergekten (Allah'rn azametini) anlamaz bir
güruh olmalanndandrr.

14. Onlar (o Yahudi'ler), müstahkem ka-
sabalarda veya duvarlar arkasrnda olma-
drkga, sizinle toplu halde savagmazlar.
Kendi aralannda dövügmeleri ise, pek
getindir. Sen onlan birlik sanrrsrn; oysaki
onlann gönülleri darmada§rnrktrr (arala-
nnda gönül birli§iyoktur). igte bu, ontann
gergekten akrllannt kullanamayan bir gü-
ruh olmalanndandrr.

15. Durumlan, kendilednden krsa bir za-
man önce gegenlerin (Bedir savagrna ge-
lenlerin) durumu gibidir ki, onlar, yaptrkla-
nnrn cezasrnr tatmrglardr. Onlar igin (öbür
dünyada) pek acrkh bir azap da vardrr.

16. (Müslüman'lara kargr savagmak igin

o Yahudi'leri kqkrtan) münafrklann du-
rumu, trpkr geytanrn durumu gibidir: Hani

§eytan (geytan sfatrndaki gahrs), o insa-
na: "Käfir ol!" dedi. O insan, l€fir olun-
ca da, geytan: 'nBen, gergekten senden
uza§rm; günkü güphesiz ben, Alemlerin
Rabb'i Allah'tian korkanm" dedi.

rngn sünesi
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17. Artrk ikisinin (azdrran ile azdrnlanln)
sonu, güphesiz iginde sonsuz olarak ka-
lacaklan o ateg olacaktrr. igte zalimlerin
(öbür dünyadaki) cezasr da budur.

18. Ey fl-evhid imanr ile) iman etmig
olanlarl Allah'tian (azabrndan) sakrnln ve
herkes, yann (kryamet günü) igin ne ha-
zrrladr§rna baksrn. Yine Allah'tan sakrntn.

Qünkü güphesiz Allah, bütün yaptrklarr-
nrzdan tiamamryla haberdardrr.

19. Hem de, sakrn, Allah'r unutan, bun-
dan dolayr Allah'rn da, onlara kendilerini
unutturdu§u (kendi nefislerinin yamnna
iyi igler yapmayan) kimseler gibi olmayrn.
lgte onlar, yoldan grkanlarrn ta kendileridir.

20. Cehennem yaränr ile cennet yaränr bir
olmazlar; Cennet yaränl, azulanna eri-
genlerin ta kendileridir.

21. E§er Biz, bu Ku/an't bir da§ üzerine

718

indirmig olsyadrk (ve insana verdi§imiz
akh ona vermig olsaydrk), kesinlikle sen o
da§r, Allah kokusundan gökmüg, paam-
parga olmug gönirdün. igte Biz, bu örnek-
leri de iyice dügünsünler diye insanlara
veriyoruz.

22. O (yegäne hak Tanrr), O Allah'trr ki,
kendisinden bagka higbir tann yoktur.
O, gizliyi (gaybr) de, agr§r da bilendir, O,
yegäne Rahmän'drr (dünyada nimetlerini
mü'min olsun, käfir olsun, bütün insan-
lara, cinlere ve canhlara yayandrr); O,
yegäne Rahim'dir (öbür dünyada yalnz
mü'minlere engin rahmetiyle muamele
edendir).

23. O (yegäne hak Tann), O Allah'trr ki,

kendisinden bagka higbir tann yoktur.
Melik (bütün älemlerin hükümranr) Odur;
Kuddüs (her türlü noksandan münezzeh
olan) Odur; Selam (selamet kayna§r)
Odur; Mü'min (güvenlik veren) Odur; Mü-
heymin (her geyi gözetip koruyan) Odur;
AzL (mutlak galip) Odur; Cebbär (diledi-

§ini mutlaka yaptrran) Odur; Mütekebbir
(azametini gosteren) Odur. O, mügriklerin
ortak kogtuklanndan son derece münez-
zehtir.

24. O, yegäne Haahk (her geyi yaratmrg
olan Allah'trr; O, yegäne Bärfdir (yol«tan,
kusursuz, uyumlu, mükemmel olarak var
edendir); O, yegäne Musawr/drr (gekil ve
özellik verendir; yarattrklannr güzel gekil-
lendirendir); Esmä-r Hüsnä (en güzel isim-
ler) yalnrz Onundur. §u göklerde ve bu
yerde olanlar Onu tesbih ederler. hlen
yegäne Aziz(galip), Hakim (gok hikmeti
olan) Odur.

HA§R SÜRES|
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MÜMTEHINE SÜRES : 60
Bu süre, Medine'de näzil olan sürelerin 6.sr olarak
näzil olmugur; 1 3 äyettir. Süre, bu ismini, 10. äyette
gegen irntihandan almrgrr.

aisi,ri r-LAFri nnnn mAninnanlur

1. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Benim de dügmanrm, sizin de dügma-
nrnrz olanlan dost edinmeyin. Siz onlara
kargr sevgi gösteriyorsunuz; oysaki onlar,
size gelmig olan bu hakkr (islam dinini,
Kufan'r) kesinlikle inkär etmiglerdir. Siz
yalntz, Rabb'iniz olan Allah'a iman etti§i-
niz igin, onlar, bu Elgi'yi (Peygamberi) de,
sizi de yurdunuzdan (Mekke'den) sürüp
grkanyorlardr. E§er Benim yolumda cihat
etmek ve Beni hognut eylemek igin (yur-
dunuzdan) grkmrgsanrz (bunu yapmayrn).

Siz onlara gizlisevgi besliyorsunuz (yahut
onlara o gizli sevgi ile srr veriyorsunuz);

Cüz:28

oysaki sizin gizledi§inizi de, agr§a vurdu-

§unuzu da Ben, en iyibilenim. Herkim de,
bunu yapacak olursa, artrk o, gergekten
do§ru yoldan sapmrg olur.

2. E§er onlar, sizi ellerine gegirecek olur-
larsa, size dügmanca davranrrlar ve fe-
nahk igin size ellerini ve dillerini uzatrrlar.
Talen onlar, (hep) sizin käfir olmanrzr is-
tediler.

3. Kryamet günü ne (mügriklere olan) ak-
rabahklannrz, ne de (kendilerini dügüne-
rek mügriklerle dostluk kurdu§unuz, yahut
mügrik olan) gocuklannrz, size hig fayda
veremeye@klerdir. Allah, (dinleriniz farklr
oldu§u igin, yahut kryametin korkung hal-
leri sebebiyle) sizi birbirinizden ayrracak-
trr. Zaten Allah bütün yaptklannrzr hakkry-
la görendir.

4. ibrahim ve onunla beraber olan
mü'minlerde, sizin igin gergekten güzelbir
ömek vardrr. Hani bir zaman onlar, kendi
halkna göyle demiglerdi: "Do§rusu, bizim
sizinle ve Allah'tan bagka da taptrklannrz-
la higbir iligi§imiz yoktur. Biz sizi (sizin di-
ninizi, sizin tannlannrz) tanrmryoruz. Siz
bir tek (ortaksrz) olarak Allah'a iman edin-
ceye de§in sizinle bizim aramrzda bag-
lamrg olan dügmanhk ve öfke ebediyen
sürecektir." Yalnrz ibrahim'in, babasrna:
'Ant olsun ki, ben senin igin hig güphesiz
ba§rglanma dile§inde bulunaca§rm. Ben,
(azap veyamükäfat olarak) Allah'tan sana
gelecek her hangi bir geyi önlemeye, sa§-
lamaya muktedirde de§ilim" demesi, bun-
dan (güzel örnekten) müstesnadrr. (ibra-
him, babasrna verdi§isöze binaen, yahut
bu hususta yasak gelmeden önce ger-
geklegti§i igin, yahut kiginin, mügrik olan
babasrnrn iman etmesi ve ba§rglanmasr
igin dua etmesi, cäiz ise de, väcip olmadr-

§r igin güzel ömeklerden sayrlmaz; günkü
güzel örneklerden kastedilen, väcip olan
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§eylerdir.) iUranim ile mü'münler demi§-
lerdi ki (yahut ey mü'minler deyin ki): "Ey
Rabb'imiz! Biz, yalnz Sana tevekkül ettik
(güvenip dayandrk) ve yalnrz Sana yönel-
dik. Zaten son dönüg ancak Sanadrr!"

5."Ey Rabb'imiz! Käfirler igin bizleri imti-
han konusu klma (onlan bagrmrza mu-
sallat edip dayanamayaca§rmrz bir aza-
br bize uygulamalarrna iml«än verme) ve
Sen bizi ba§rgla, Rabb'imiz! Qünkü güp-
hesiz yegäne Putz (mutlak galip), Hakim
(her iginde hikmet olan) Sensin!"

(1) Riväyetlere göre, bu äyet, Bedk mücahitlerin-
den olan Hatb bin Ebu Beltea hakkrnda näzil ol-
mustur. §öyle ki: Peygambe/imiz (S.), Mekke fethi
igin haztr[k yaparken, anrlan zat, Mekke'lilere: "Mu-
hammed, sizin üzerinize gelmek istiyor; ona göre
önlemlerinizi ahn!" diye bir mektup yazmlq ve bu
mektubu Säre adrndaki garko mügrike bir kadrn ile
göndermig. Peygambe/imiz, bunu ö§renince, Hz.
Ali ile beg Sahabll arkasndan göndermig ve onla-
ra mektbu alrp kadrnr serbest brrakmalannr, l<adrn

mektubu vermedi§i taldirde ise boynunu varmalan-
nr emir buyurmug. Bu Sahabfler, gidip kadrnr buF
muglar; ancak kadn mektubu inldr etmi§. Hz. Ali,
krlrcrnr gekince de, kadrn mektubu, saglarrntn örgü-
leri arasrndan gkarp vermig. Sonra Peygambeii-
miz, anrlan Hatrb'r ga§rrrp bunun sebebini sormug;
o da, imanrnda higbir de§igiklik olmadr§rnr, sadece,
Kureyg iginde bulunan ailesine zarar vermemeleri
igin bunu yaptr§rnr ve bunu, Kureyg'e bir faydasrnrn
olmayaca§rnr bildi§i igin yapt{rnr söylemig ve Pey-
gambeiimiz de, onu tasdik buyurmugu.
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6. Ant olsun ki, onlarda (ibrahim ile onun-
la beraber olan mü'minlerde) sizin igin,
Allah'r ve ährret gününü uman (ceza ve
mükäfatr uman, yahut Allah ve ährret gü-
nünden korkan) herkes igin güzel bir ör-
nek vardrr. Her.kim, yine yüz ga/recek
olursa, bilsin ki, Allah gergekten yegäne
Öaniy/dir (mutlak olarak zengindir)
Hamid'dir (bütün övgülerin tek merciidir).

7. Olabilir ki, Allah, sizinle onlardan (Mek
ke käfirlerinden) düsmanlrk etti§iniz o kim-
seler arasrnda bir sevgi meydana getirir
(onlara hidäyet nasip eder de, size dost
olurlar). Taten Allah Kadi/dir (her geye
muktedirdir) ve Allah Öafü/dur (gok ba-

§ qlayrcrd r r), Rah i'm'dir (pek esirgeyicidi r).

8. Allah, din u§runda sizinle vurusmamt§
ve sizi yurdunuzdan gtkarmamq olan
kimselere (l«äfirlere) iyilik etmenizive on-
lara kargr ädildavranmanrzt yasak etmez.

Qünkü Allah, adaletli olan herkesi gergek-

n,tüureHrue süRESi 720
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ten sever.

9. Allah, ancak din u§runda sizinle vuru§-
mug, siziyurdunuzdan gtkarmrg ve grkanl-
manrza yardrm etmig olan kimseleri dost
edinmenizi yasak eder. Zaten her kim,
onlan dost edinecek olursa, igte onlar za-
limlerin ta kendileridir.

10. Ey fievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! (Göninürde) iman etmig olan kadrnlar,
hicret ederek size gelince, (dilleriyle oldu-

§u gibi kalpleriyle de iman edip etmedik-
lerini, kocalanndan nefret edip Müslüman
ekeklere ägrkolduklan igin de§il, fakatstrf
islam igin geldiklerini anlamak igin) önce
onlan imtihan edin (onlara yemin verin).
Allah, onlann imanlannr en iyi bilendir.
Sonugte e§er onlann gergekten mü'mine
olduklannr anlayacak olursanrz, artrk ken-
dilerini käfir kocalanna geri göndermeyin.
Bu mü'mine kadrnlar, o käfirkocalara heläl
deüildir; onlar da bunlara heläl olmazlar.
Onlann bu kadrnlara verdikleri mehirleri de
kendilerine verin. Bu kadrnlara mehirledni
verdi§iniz takdirde onlarla evlenmenizde
de sizin igin higbirgünah yoktur. Käfirzev-
celeri ( yahut islam'dan dönüp Mekke'ye
kagan zevceleri) de nikährnzda tutmaytn;
onlara verdi§iniz mehirleri de isteyin. Onlar
da size gelen kadrnlara verdikleri mehirle-
ri istesinler. igte Allah'rn hükmü budur; O,
aranrzda hükmeder. Taten Allah Alfm'dir
(her geyi hakkryla bilendir), Hakim'dir (her
iginde hikmet yaratandrr).

11. E§er eglerinizden biri, sizden käfirlere
kagacak olursa, sonra (l«äfirlerle yaptt-

§rnrz savagta) galip gelip ganimet elde
edecek olursanrz, egleri käfirlere kagmtg
olan kimselere, o kadrna verdikleri mehir
kadarrnr (ganimet mahndan) verin. Ve (or-

taksrz oldu§una) iman etti§iniz Allah'tian
(Ona kargr aykn davrantglardan) saklntn.
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12. Ey Peygamber! (Mekke fethinde er-
keklerin biatinden sonra) iman etmig olan
kadrnlar, sana biat etmek üzere yantna
geldikleri zaman, Allah'a higbir geyi or-
tiak kogmamalan, hrrsrzhk yapmamalan,
zina etmemeleri, krz gocuklannr (diri diri
topra§a gömerek) öldürmemeleri, elleri
ile ayaklarr arasrnda (do§mamq olan ya-
bancr bir gocu§un, kendisi ile kocasrndan
oldu§una dair) bir iftira uydurup getirme-
meleri, mesrü olan (onlara emredece§in
islam'a uygun) iglerde sana kargt gelme-
melerigartlan üzerine onlardan biat alve
onlar igin Allah'tan ma§firet- (Varlqanma)
dile! Qünkü güphesiz Allah Gafüddur (gok
yartgayodrr), Rahän'dir (pek esirgeyici-
dir).

13. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Allah'rn, gazabrna (öfkesine) u§rat-
tr§r bir güruhu (Yahudi'led, yahut bütün
käfirleri) sakn, (Müslüman'lara karSt)
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dost edinmeyin. Onlar, käfirler, mezar-
dakilerden (dirilmelerinden, onlardan bir
hayrr gelmesinden) umut kestikleri (yahut
mezardaki käfirler, öbür dünyada bir ha-
yr görmeken umutlannr kestikleri) gibi,
ähr reüen kesinlikle umut kesmiglerdir.

SAFF SORESi: CT

Bu süre, Medine'de näzil olan sürelerin 26. sr
olarak näzil olmugur; 14 äyettir. Süre, bu ismini,
mü'minlerin saf tutarak savagtklannr bildiren 4.
äyetten almrgrr

sisrvrir-LAr-r innen mAru i nnetiu
1. §u göklerde ve bu yerde ne varsa hepsi
Allah'r tesbih (ganrna yakrgmayan geyler-
den tenzih) ederler. Zalen Allah Aziz'dir
(mutlak galiptir), Hakim'dir (bütün iglerini
büyük hikmetler üzerine kurandrr).

2. Ey fl'evhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Yapmayaca§lnrz igleri ne diye söylü-
yorsunuz?

3. Yapmayaca§rnrz igleri söylemeniz, Al-
lah katrnda büyük öfkeye sebep oldu.

4. §üphesiz Allah, kendi yolunda, kenet-
lenmig bir yapr gibi saf ba§layarak sava-
ganlan sever.

5. Hani bir zaman da Musa, kendi kavmi-
ne göyle demigti: "Ey kamim! Siz benim
Allah'rn size gönderdi§i Elgi'si oldu§umu
gergekten bildi§iniz halde, ne diye beniin-
citiyorsunuz?' igte onlar (haktan) kayrnca
(ak[nr ve hür iradesinidogru kullanmayln-
ca), Allah da, onlann kalplerini kaydrrmrg-
tr. Zaten Allah, (akhnr ve hür iradesinido§-
ru kullanmad§r i$n) yoldan tamen grkmrg
güruhu hidäyete (dogru yola) erdirmez.
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(21 Bazr riväyetler göre, baz Müslüman'lar, Pey-
gambe/imize dediler ki: "Biz, Allah'rn en gok sev-
di§i ameli (igi) bilseydik, mallanmrzr, canlanmrzr o
u§urda feda ederdik." igte bunun üzerine bu äyetler
näziloldu.

Di§er bazr riväyetlere göre ise, Peygambe/imiz
(S.), Bedir savagnda bulunanlann faziletini anla-
tnca, Bediide bulunmamq olan baz kimseler,
kendileri de boyle bir savagta bulunduklan takdirde,
var gügleriyle garprgacaklannr söylediler ve buna
Allah'r (C.) da gahit gösterdiler. Ve bunu söyleyen-
ler, Uhud savagrnda arkalannr dönüp kagmrglardr.
Bundan dolay onlar bu 2.ve3. äyetle krnandrlar.

SAFF SÜRES|
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6. Hani bir zaman da Meryem o§lu isa de-
migti ki: "Ey israil O§ullar! §üphesiz ben
size Allah'rn gönderdi§i Elgisi'yim; benden
önceki Tevratr do§rulayct ve benden
sonra gelecek olan Ahmed adlt Elgi'yi de
müjdeleyiciyim." lgte o (lsa, yahut müj-
delenen Ahmed adrndaki peygamber), o
käfirlere apagrk delillerle gelince, onlar:
"Bu, apagrk bir büyüdü/'dediler.

7. Ve kendisi islam dinine ga§rrrltken,
Allah'a kargr yalan uyduran (Pey-gambefi
yalancr, äyetleride büyü sayan) kimseden
daha zalim kim olabilir! Zaten Allah, zalim-
ler güruhunu (zulümlerini btrakmadtkga)
hidäyete erdirmez.

8. Onlar, Allah'rn nürunu a§tzlanyla sön-
dürmek istiyorlar; oysaki käfirler hoglan-
masa da, Allah nürunu tamamlayacakttr.

9. Allah Odur ki, mügrikler hoglanmasalar
da, dinini bütün dinlerden üstün kllmak

Cüz:28

igin bu Elgisi'ni (Peygamberi'ni) hidäyetve
hak ile göndermigtir.

10. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Sizi pek acrklr bir azaptan kurtaracak
bir ticareti (kazano) size göstereyim mi?

11. Allah'a ve bu Elgisi'ne imanda sebat
edeceksiniz; mallannrzla ve canlannrzla
Allah yolunda cihat edeceksiniz. E§er bi-
lirseniz, igte bu sizin igin hayrril olandtr.

12. (Böyle yaparsanz,) Allah, sizin gü-
nahlannrzr ba§rglar ve sizi altrndan trmak-
lar akan Cennetlere, Adn Cennetlerindeki
güzel meskenlere koyar. igte bu, pek bü-
yük kazanrmrn tia kendisidir.

13. Sizin sevece§iniz bir gey daha var:
Allah'tian bir yardrm ve pek yakn bir fe-
tih. Ey Muhammed! Sen de (bunlan)
mü'minlere müjdele!

14. Ey fl-evhid imanr ile) iman etmig
olanlar! Sizler Allah'tn (dininin) yardtm-
crlan olun. Nitekim Meryem o§lu isa da,
Havärflere: 'Allah yolunda bana yar-
drm edecek olanlar kimlerdir?" demigti.
Havärfler de: 'Allah'tn (dininin) yardtmct-
lan bizler olaca§r/' demiglerdi. Sonunda
israil O§ullan'ndan bir zümre iman, bir
zümre de inkär etmiglerdi. igte Biz, iman
edenleri dügmanlarrna kargt destekledik
de, onlara üstün geldiler.

(14) Haväri'ler, Hz. isa'nrn has mü'nin dostlan idi-

ler. Bunlar 12 erkek olup isimleri goyledir: Petrus
(Simun), lGrdegi Andreas, Büyük Yakub, Yuhanna
bin Zebedi, Filipus, Bartholomaeus, Matta, Tomas,
Kügük Yakub,. Gaygur Simden, Yahuda (Iaddeus),
Hain Yahuda lskadyot.

sRrr sünesi
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leri, dinin nakli ve akli delillerini) ö§retiyor.
Onlar önceleri ise, hig güphesiz apaglk bir
sapkrnhk iginde idiler.

3. Ve (Allah, bu peygamberi) mü'minlerden
henüz kendilerine katrlmamrg olan (ümmi
Arap'lann drgrndaki) di§er insanlara da
göndermigtir. (Onlara da bu Kitabrve hik-
meti ö§retiyor.l Zalen O, yegäne Aziz'dir
(mutlak galiptir), Hakim'dir (her igini büyük
hikmetler üzerine kurandrr).

4. igte bu Allah'rn, (bu Peygambere ve
ümmetine verdi§i) büyük bir lütfudur ki,
kime dilerse ona verir. hlen Allah, pek
büyük lütuf sahibidir.

5. Kendilerine Tevrat yükletilip (fevrat'rn
igindeki hükümlerle ve bu Peygambefin
peygamberli§ini anlatan äyetlerle yükümlü
tutulup) sonra onu tagrmayanlann (onunla
amel etmeyenlerin) durumu, srrtrnda bir-
gok kitap tiagryan merkebin durumu gibi-
dir (: Yükün yorgunlu§unu geker; ancak
o yükten faydalanmaz). Allah'rn äyetlerini
yalan sayan güruhun durumu ne kötüdürl
Talen Allah, zalimler güruhunu hidäyete
erdirmez.
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CUM'A soReSi: ez

Bu süe, Menide'de näzil olan sürelein 24. sü ola-
nk näzil dmugtur; 11 äyettir. Süre, ismini, 9. äyette
gqn Cum'a'dan almstu.

ais i, i r-LAH i n nax nltAn i n nnninrt

1. §u göklerdeve bu yerde nevarsa hepsi,
Melik (bütün älemlerin hükümranr) olan,
Kuddüs (bütün eksikliklerden münezzeh)
bulunan, Aziz (mutlak galip) olan, Hakän
olan (bütün iglerini büyük hikmetler üzeri-
ne kuran) Allah'ltesbih ederler.

2. Allah Odur ki, o ümmilere (go§u oku-
ma-yazma bilmeyen, Kitap Ehli olmayan
Arap'lara) iglerinden bir Elgi (peygam-
ber) göndermigtir. Bu Elgi, onlara Allah'rn
äyetlerini okuyor; onlan (girkten, kötü
iglerden) anndrnyor ve onlara bu Kitabl
(Ku/an'l) ve hikmeti (Ku/an'daki hüküm-

6. Ey Muhammedl De ki: "Ey Yahudi'ler!
E§er siz di§er insanlardan imtiyazh ola-
rak, gergekten kendinizin Allah'rn dostlarr
oldu§unuzu iddia ediyorsanlz, bunda sa-
mimi iseniz, öyleyse haydin, ölmeyi dile-
yiniz!"

7. Oysaki onlar, önceden igledikleri sug-
lardan ötürü ölmeyi higbir zaman dilemez-
ler. Taten Allah, zalimleri hakkryla bilendir.

8. De ki:"§üphesiz sizin kendisinden kag-
maktia oldu§unuz o ölüm varya, igte o sizi
mutlaka bulacaktlr. Sonra da siz, görüleni
de, gönilmeyenide bilen Allah'a döndürü-
leceksiniz de, O, bütün yapmakta oldukla-
nnrzr size haber verecektir.
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9. Ey (Ievhid imant ile) iman etmig olan-
lar! Cuma günü o namaza ga§tnldt§t
(ezän okunduÖu) zallan, hemen Allah't
anmaya (namaza) kogun ve ahg-verigi
brrakrn. E§er bilirseniz, igte bu sizin igin

hayrrh olandrr.

10. O Ramev krhndrktan sonra artlk yer-
yüzüne da§rln ve Allah'tn lütfundan (nz-
krnrzr) arayn. Yine (di§er hallerinizde) de
Allah'r gok anrn ki, feläha (kurtuluga, saa-
dete) eresiniz.

11. Onlar, bir ticaret (kervanl) ve e§len'
ce (kervanr kargllamak igin ga[nan tefler)
gördükleri zaman, ona sökün ettiler ve
seni (Cuma hutbesinde) ayakta btrakfilar.

De ki: 'Allah'tn katrnda olanlar, o e§len-
ceden ve ticaretten daha haytrhdtr. Zaten
Allah rrzrk verenlerin en haytrltstdtr.

cuu'Rsünesi @ cüz:28

nltüuArirÜN sÜnesi: es

Bu süre, Medine'de näzit olan sArelerin 4).si olarak
näzil olmustuc 11 äyettir. *ire& münalfilann dav-
rang b@imleri anlatildt§t igin sürc, bu ismi almqfir.

eisrvrir-LAn innnxnrtAninnlrtiu

1. Ey Muhammed! O münaftklar, senin
yanrna (meclisine) gelince: "Biz gahit-

lik ederiz ki, sen hig güphesiz Allah'tn
Elgisi'sin" derler. Talen Allah bilir ki, sen
hig kugkusuz Kendisinin Elgisi'sin ve Allah
qahitlik eder ki, o münaflklar, hig qüphesiz
yalancrdrdar.

2. O münafrklar, yeminlerini (bu gahitlikle-

rini) kalkan yaptrlar da, Allah'tn yolundan
(cihattan) ahkoymaya gahgtrlar. Gergek-
ten onlann yaptrklan ne kötüdür!

3. igte bu (nifaklan, yalanlan), gundandtr
ki, gergekten onlar, önce iman ettiler, son-
ra käfir oldular. Böylece kalpleri (sanki)

mühürlenmistir; arttk onlar anlamazlar.

4. Sen o münaftklan (elebagllaflnt mec-
lisinde) gördü§ün zaman, kaltplannt be-

§enirsin; konugurlarsa (tatlt ve güzel ko-

nugtuklan igin) sözlerine kulak verirsin.
(Meclisinde duvara yaslanan) bu adam-
lar, gergekten sanki duvara dayattlmtg
kütükler(gamyarmalan) gibidir. Onlar, (o

denli ödlektirler ki,) her kopan gürültüyü

kendilerine kargl sanrrlar. Onlar dügman-
larrn tia kendileridir. Onun igin sen onlar-
dan sakrn. Allah onlarr kahretsin! Nastl

saptrnhyorlar!

(11) Riväyetlere göre, bir ara Medine halk, giddet-

li bir krtilk ve agltk günlerinden gegtyordu. lgte bu
günlerde Drhye bin Halife, yükled gda maddeleri
olan bir ticaret kervanr bagtnda §am'dan döndü.
Br srrada Peygambe/imiz (S.), ayakta Cuma hut-

besini okuyordu. lgte onu dinleyen cemaat, önce
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gidenler mallan ahr ve kendilerine bir sey kalmaz,
endigesiyle kalkrp kervana do§ru gittiler. Sonunda
Peygambeiimizin yanrnda yalnz 8, yahut 11, ya-
hut 12, yahut ztO kigi kaldr. lgte o zaman Peygam-
be/imiz buyurdu ki: "Muhammed'in nefsi (hayaü)
kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki, ce-
maatin tamamr gitmig olsaydr, Allah (C.), bu vadiyi
onlara atege gevirirdi."

Riuäyeilere göre, Peygambefimiz (5.), Cuma na-
maztm kldrrdtl<Ian sonru Cuma hdbesini okuyordu
ve bu olay da, Peygamfu fimiz, Cuma namaz Nan
sonra huhe okurken wkü bulmugtu. (Ebu Davuü
Kitabu'l Merusil. iOni Kesir- Tefsir)
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5. O münafrklara: "Gelin (özür dileyin);
Allah'rn Elgisi, sizin igin ba§rglanma dile-
sin!" denilince de, baglarrnr gevirirler ve
sen onlann büyüklük taslayarak yüz gevir-
diklerini gönirsün.

6. Sen onlar igin ba§rglanma dilesen de,
kendilerine ba§rglanma dilemesen de
onlar hakknda birdir; Allah, onlarr asla
ba§rglamayacaktrr. Qünkü Allah, yoldan
tamamen grkmlg olan bu güruhu hidäyete
erdirmez.

7. O münafrklar öyle kimselerdir ki, (Me-
dineli Müslüman'lara):'Allah'rn Elgisi'nin
yanrnda bulunanlara (Muhäcirlere) mali
yardrmda bulunmayrn ki, etrafrndan da-
§rlsrnla/'derler. Oysakigu göklerin ve bu
yerin hazineleri yalnrz Allah'lndrr; ancak
münafrklar anlamazlar.

8. O münafrklar derler ki: 'Ant olsun ki,
e§er biz Medine'ye dönecek olursak, en
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güglü olan (bizler), en gügsüz olant (on-

lan Medene'den) kesenkes glkaracakttr.

Oysaki asr I üstünlük, yalntz Allah' r ndt r; El-
gisi'nindir; ancak bu münaflklar bilmezler.

9. Ey (l'evhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Ne mallanntz, ne de gocuklanntz sa-
kn, sizi Allah't anmaktan (namaz ve di§er
ibadetlerden) ahkoymasln. Her kim de,

bunu yapacak olursa, igte onlar hüsrana
u§rayanlarrn ta kendileridir.

10. Hem de, her hangi birinize Ölüm gelip

de: "Rabb'im, beni yakln bir vakte kadar
geciktirsen de, sadaka verip iyilerden ol-

sam!" demesinden önce, size verdi§imiz
nzktan bagkalanna da harcaYln.

11. OysakiAllah, eceligelince, hig kimseyi

asla geri btrakmayacaktrr. Zaten Allah, bü-

tün yaptrklartntzdan hakklyla haberdardtr'

(8) Riväyetlere göre, Beni Musta[k seferinde bir

kuyudan su alma strast yüzünden Muhäcir Müs-

lüman'lardan bir zat ile münaftk bagr lbni Ubey/in
adamlartndan biri arasrnda kavga gktt ve kavga

edenlerden biri, Mekke'li Muhäcirled, di§eri de Medi-

ne'lileri yardtmrna ga§rrdr. Bu arada Muhäcirlerden

bir zat, kavgaya sebebiyet veren iUni ÜOeyyin aOa-

m r na bir tokat attr. O da gidip ioni ÜoeW'e Sikäyette
bulundu. igte o zaman..iOni Üneyy, bunu soyledi.

Riväyetlere göre, ibni ÜUeygin, ihläslt bir mü'min

olan o§lunun, babastnt Öldürmekle tehdit etmesi

üzerine, iUni ÜOOey, Efendimizden özür diledi'

Cüz:28

TEöABUN SÜNCS|: S+

Bu süre, Medine'de näzil olan sürelerin 25'si olarak

näzilolmugtur; 18 äyeüir. Süre, ismini, 9. äyette ge-

gen ve l«är- zarar anlamtnda olan Te§abun kelime-

sinden almt$tr.

eisiriulAxinnlx uAtui nnenfu

1. §u göklerde ve bu yerde ne varsa hep-

si Allah'r tesbih eder. Hükümranhk yalnuz

Onundur; hamd (övgü) da, yalnrz Onun-
dur. Zaten O, her seye Kaadildir.

2. Siziyaratmls olan Odur. Yine de kiminiz

käfir, kiminiz de mü'mindir. Zaten Allah,

bütün iglediklerinizi hakkryla gÖrendir.

3. Allah, gu göklerive bu yeriyerliyerince
(gerekti§igibi) yaratmrg; size de süret (bi-

gim) vermig de, süretinizi güzel yapml§ür.

En son vang da, ancak Onadtr.

MÜNAFIKÜN sÜneSi
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4. Allah, §u göklerde ve bu yerde olanlann
hepsini bilir; sizin gizlediklerinizi de, agr§a
vurduklanntzr da bilir. Allah, bütün kalpler-
de olanlan da hakkryla bilendir.

5. Daha önce (Nuh, Hüd, Saalih ve Lüt
gibi peygamberlerim l<avimleri gibi) küfür-
de direnenlerin haberisize ulagmadr ml?
igte onlar, yaptlklannrn @zaslnt tatmrglar-
drr. Onlar igin (öbür dünyada) pek acrkh
bir azap da vardrr.

6. igte bu, gundan dolayrdrr ki, gergehen
Elgileri onlara apagk deliller (mucizeler)
getiriyorlardr da, onlar: "Bizi bir ädemoslu
mu do§ru yola iletecek?" demigler de,
krifürde direnmigler ve yüz gevirmiglerdi.
Allah da, (de§ilonlann imanrna ve ibade-
tine,) higbir geye muhtag olmadrsrnl gos-
termigtir. Zaten Allah Ganiyy'dir (muflak
olarak müsta§nidir), Hamid'drr ( bütün öv-
gülerin yqgäne gergek merciidir).

7. O küfre saplanmrg olanlar, asla yeniden
diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: Ha-
yrr! Rabb'ime ant olsun ki, kesenkes ye-
niden diriltileceksiniz; sonra, yaptlklannrz,
hig kugkusuz size haber verilecektir. igte
bu da, Allah'a göre pek kolaydrr.

8. Öybyse Allah'a da, bu Elgisi'ne de ve
indirdi§imiz bu nüra (Ku/an'a) da iman
edin. Zaten Allah, bütün yaptrklannrzdan
hakkryla habedardlr.

9. Allah, o toplama (mahger) gününde sizi
toplayaca§l gün, igte o gün (mü'minlerin)
kärli, (käfirlerin ise) zararfi glkma günri
olacak. Ve her kim, (tann olarak yalnrz)
Allah'a iman edip (islam'a) uygun olan ig-
ler yapacak olursa, Allah, onun eski kötü-
lüklerini örtecek ve onu, altlndan rrmaklar
akan Cennetlere koyacak; onlar hep ora-
da kalacaklardrr. igte pek büyük saadet
budur.
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10. Küfürde direnip äyetlerimizi de yalan
sayanlara gelince, igte onlar Cehennem
yaränrdrr; oälar hep orada kalacaklardrr.
Ne de kötü son vang yeri orasl!

11. Qarpmrg bir musibet (srkrntr), mufla-
ka Allah'rn izni iledir. Her kim de, Allah'a
(layrkryla) iman edecek olursa (srklnilann
Ondan geldi§ine inanacak olursa), Allah,
onun kalbini hidäyete erdirir (sablr, huzur
verir). Zaten Allah, hergeyihakkryla bilen-
dir.

12. Ve Allah'a itaat edin; bu Elgi'ye
(Peygamber'e) de itaat edin. Eser bundan
sonra yüz gevirecek olursanrz, bilin ki, Bi-
zim Elgimize dügen, yalnrz apagrk tebli§-
dir (bildirmektir).

13. Allah, kendisinden bagka higbir tann
olmayandrr. öyleyse mü;minlei, yalnz
Allah'a tevekkül etsinler (güvenip dayan-
srnlar).
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14. Ey fievhid imanr ile) lman etmig olan-
lar! §üphesiz sizin eglerinizden ve go-
cuklannzdan size dügman olanlar (sizi
Allah'a itaat etmekten ahkoymaya gah-
ganlar, din ve dünya iglerinizde size hasrm
gibi davrananlar) vardrr. igte siz onlardan
saknrn. E§erlne de onlan ba§rglayacak,
kusurlanna bakmayacak ve suglarrnl ör-
tecek olursanrz, bilin ki, Allah gergekten
(sizin igin) Öafü/dur (gok yarfigayrcrdrr),
Rahim'dir (pek esirgeyicidir).

15. Sizin mallannrz ve gocuklarrnrz sizin
igin ancak bir imtihandrr ( sizi öbür dün-
yaya hazulanmaktan meggul edenlerdir).
Allah kailnda ise (Allah sevgisini mal ve
evlat sevgisine tercih edenler igin) pek bü-
yük bir mükäfat vardrr.

16. Öybyse gücünüz yettiöi kadar Atlah'a
karg tal«äyr gözetin (aykrnhklardan sakr-
nrn); (ogütlerini) dinleyin; (buyruklanna)
itaat edin ve kendilerinizin hayn igin har-
cayrn. Her kim de kendi nefsinin cimrili§in-
den korunacak olurca, igte onlar, feläha
(hayra, rahatia, saadete) erenlerin ta ken-
dileridir.

17. Siz e§er Allah'a (hognutlu§una erig-
mek u§runa) güzel (menfaatsiz) bir borg
verecek olursanrz, Allah, size onu katla-
yacakve sizi ba§rglayacaktrr. Zaten Allah,

$eküidur (güknin, iyili§in kargrh§rnr gok
fazlasryla verendir), Halfm'dir (hak edilen
cezay vermekte acele etmeyendir).

18. Allah, görülmeyeni (gaybr) de, gönile-
nide bilendir; O, Aziz'dir (mutlak galiptir),
Hakim'dir (her igi hikmet üzerine kuran-
drr).
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TALAK SÜnesi: es

Bu süre, Medine'de näzil olan sürelerin 14. sü ola-
rak näzilolmugur; 12 äyettir. Süre, talak (boganma)
konusunu anlath§r lgin bu ismi almrgrr.

aisuir-uninnnn mAn i nneuiur

1. Ey Peygamber! Kadrnlan bosamak
istedi§iniz zaman, onlan iddetlerinin baE-
langrcrnda (kendileriyle cinsel iligkide bu-
lunulmamrg temizlik devresinin bagrnda)
bogayrn; iddeti (ikinci evlilik igin bekleme
süresini) de iyi sayrn ve (iddet süresini
uzatmamak, onlara zarar vermemek hu-
susunda ) Rabb'iniz olan Allah'tan kor-
kun. (iddet süresi sona erinceye kadar)
onlan evlerinden grkarmayn; kendileri de
(kocalannrn muvafakatini almadan) evle-
rinden gkmasrnlar. Ancak agrktan agr§a
bir hayäsrzhk yapmalan (zina etmeleri,
kocalanna, onun ev halkrna sözleriyle,

reöeauN sünesi Qüz:28
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hareketleriyle rahatsrzhk vermeleri) hali
müstesnadrr. (Bu takdirde o kadtnlann
mesken hakkr dügmüg olur.) igte bunlar
da Allah'rn belli hükümleridir. Her kim de,
Allah'rn belli hükümlerini ihlal edecek olur-
sa, igte o, gergekten kendine zulmetmig
olur. Bilemezsin, olur ki, Allah, bundan
sonra (iddet süresi iginde) fakh bir durum
meydana getirir (kocasr ona döner).

2. Nihäyet o kadrnlar, iddet süresinin so-
nuna do§ru geldiklerinde, arilk onlan uy-
gunca (gönüllerini alarak, kendilerine he-
diyeler vererek) nikährnrzda tutun veya
uygunca (haklannr vererek, onlan ma§dur
etmeden) onlardan ayrrln. iginizden iki

ädil gahit de tutun. $ahitli§i de (taraf tuta-
rak de§il,) Allah igin yaprn. igte Allah'a ve
ährret gününe inananlara ö§ütlenen bu-
dur. Her kim de, (Allah'rn belli hükümlerini
gözetmek hususunda) Allahrtan sakna-
cak olursa, Allah ona bir grkrg yolu lütfeder

3. Ve hig beklemedi§i yerden ona nzk ve-
ir. Talen her kim, Allah'a tevekkül edecek
(güvenip dayanacak) olursa, artrk Allah
ona yeter. Qünkü Allah, buyru§unu mut-
laka yerine getirendir. Allah, kugkusuz
(bogamanrn iddetinde oldu§u gibi) hergey
igin bir süre koymugtur. (Yahut ferah[k ve
srkrntrlar igin de bir süre koymugtur; bun-
Iarda gelip gegicidir. Onun igin hep Allah'a
tevekkül edilmelidir.)

4. Kadrnlannrzdan (yaghhktan dolay)
ädetten kesilmig olanlar ile (yaglan kügük
oldu§u igin) henüz ädet görmeyenler hak-
knda (iddetin nasrl hesaplanaca§r veya
gönilen kanrn aybagr kanr olup olmadt-
§r hususunda) güphe ediyorsanrz, igte
onlann bekleme sürresi üg aydrr. Gebe
olanlann bekleme süresinin sonu ise, do-
§urmalarrdrr. Her kim de, (bu hükümler
konusunda) Allah'tan saknacak olursa,
Allah, ona (ikicihanda) her iginde kolayllk
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gösterir.

5. igte Allah'rn size indirdi§i buyru§u bu-
dur. Her kim de, Allah'tian (azabrndan,
buyruklara muhalefetten) saknacak olur-
sa, Allah onun (eski) kötülüklerini örter ve
onun mül«äfatrnr büyük krlar.

TAI-AKSÜRES|
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6. O kadrnlan bekleme süreleri bitinceye
kadar, gücünüz yetti§i ölgüde oturdu§u-
nuz yerin bir krsmrnda oturtun; onlan sr-
krgtrrmak (grkmak zorunda brrakmak) igin
kendiledne zatat vetmeye kalkrgmayrn.
E§er (bäin talakla / kadrnrn mufafakati ol-
madan erke§in, onu gerialma hakk olma-
yan bogama gekli ile boganmrg olan) bu
kadrnlar gebe iseler, do§uruncaya kadar
nafakalannr verin. (E§er ric'i talakla/ ka-
drnrn muvafakati olmasa da, erke§in onu
gerialma hakk olan bogama gekli ile bo-

§anmrssa, gebe olmasa da, bekleme sü-
resince nafakasr verilir.) Do§umdan son-
ra e§er gocu§unuzu sizin igin emzirecek
olurlarsa, onlann ücretlerini hemen verin
ve (gocu§un korunmasr igin, emzirme ile

ücret hususunda) aranrzda örfe uygun
olarak (güzelce) anlagrn. Yine de e§er (bu
hususta) bir güglü§e u§rayacak olursantz
(anlagamazsanrz), artrk o gocu§u bagka
bir sütanasr emzirecektir.

Cüz;28

7. Varhkh olan kimse, var[§rna göre nafa-
ka versin; nzk daraltrlmrg olan kimse de,
Allah'rn, kendisine verdi§inden (iml«änrna
göre) nafaka vercin. Allah, kigiyi ancak
ona verdi§i (iml«än) kadanyla yükümlü kr-
lar. Allah, bir güglü§ün ardrndan bir kolay-
[k verecektir.

8. Nice kasabalar da vardrr ki, Allah'rn ve
Elgilerinin buyru§undan yüz gevirmigler-
dir; bunun üzerine Biz de onlan getin bir
hesaba gekmigiz ve kendilerini görülme-
mig bir azaba u§ratmrgrzdr r.

9. Böylece onlar, yaptrklannrn cezasr-
nr tiatmrglar ve iglerinin sonucu büyük bir
hüsran olmugtur.

10. Allah onlar igin gok giddetli bir azap
hazrrlamrgrr. Oyleyse ey iman etmig olan
akli selim sahipleri! Allah'tan (azabrndan)
saknrn. Allah size gergekten büyük bir
ogüt (Kitap, peygamber) indirmigtir.

11. Bir Elgi(göndermigtir) ki, (Ievhid ima-
nr ile) iman edip saalih (islam'a uygun)
igler yapanlan o karanhl<tan bu aydrnh-

§a grkarmak igin size Allah'rn agrklaycr
äyetlerini okuyup duruyor. Her kim de,
Allah'a (ortaksrz olarak) iman edecek; sa-
alih (islam'a uygun) igler yapacak olursa,
Allah onu, altndan rrmaklar akan Cennet-
lere koyacakilr; onlar hep orada kalacak-
lardrr. Allah, ona gergekten güzel bir rzk
verecektir.

12. Allah Odur ki, yedigö§ü, yer küreden
de onlann benzerini (üst üste yedi kat
veya yan yana yedi büyük tabaka) yarat-
mrgtrr. Onun buyru§u (vahyi) göklerle yer
arasrnda iner durur. (Yahut Onun hükmü,
bütün evrende uygulanrr.) Siz, Allah'tn her
geye Kaadir oldu§unu ve her geyi (bilgi-

siyle, kudretiyle) kugattr§rnr bilesiniz diye
(bunlan anlatryoruz).
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TAHR1M sÜnesi: oo

Bu süre, Medine'de inmig olan sürelerin 23.sü ola-
rak näzil olmugtur; 12 äyettir. Tahrim, yasaklamak
demektir. Srlre, bu ismini, Peygambeiimizin, bazr
yiyecekleri kendisine yasakladr§rnr anlatan birinci
äyetten almrgtrr.

sislur i ILAH i n nen uAu i n naulm

1. Ey Peygamberl (bazr eglerinin evinde
igti§in bal gerbetinin kokusundan rahatslz
olduklarrnr söyleyen di§er bazr) eglerinin
hognutlu§unu gözeterek, Allah'rn sana
heläl krldr§r geyi (bal geöetini) sen ken-
dine nigin yasak ediyorsun? Yine de Allah
Gafü/dur (gok ba§qlayrcrdrr), Rahim'dir
(pek esirgeyicidir; bu zelleni/ senin igin uy-
gun olmayan bu sürgmeyi ba§rglamrgtrr).

2. Allah, yeminlerinizi, kefaretini vererek
bozmayr megrü krlmrgtrr. Sizin yegäne
Mevlanrz (yardrmcrnrz, koruyucunuz)

732

Allah'ürve yegäne Alim (hergeyi hakkryla
bilen), Hakän (bütün igleri hikmet üzerine
kuran) Odur.

3. Hanibirzaman da bu Peygamber, (bazr

eglerinin köle asrlh olan egi Märiye'ye olan
iltifatnr gekememeleri yüzünden) eglerin-
den birine gizli bir söz (artk Märiye'ye bu
kadar iltifat etmeyece§ini) söylemigti. Son-
ra o egi, bu sözü (di§er bir egine) haber
verip Allah da, bunu (onun, bu srm ifga
etti§ini) Peygambede agrklayrnca, Pey-
gamber, bu ifganrn bir krsmrnr ilgili egine
birlidirmig; bir krsmrnr ise (fazla mahcup
olmasrn diye) agklamaktian vazgegmig-
ti. (Yahut Peygambe/imiz, eza olarak o
egini ric'f (rücü edilebilen) birtalakla boga-
mrg; di§er talaklarla bogamaktan v€tzgeg-
migti.) igte Peygamber, bunu o egine ha-
ber verince, o egi: "Bunu (srrn ifga etti§ini)
sana kim haber verdi?" dedi. Peygamber
de:'Alim (her geyi hakkryla bilen), Habir
(her geyden tamamen haberdar olan) Al-
lah bana haberverdi" dedi.

4. Siz ikiniz (Peygamber'in ikizevcesiAige
ile Hafsa), e§er (Peygambe/in size verdi-

§i srrlan bibirinizle paylagmaktan) Allah'a
tövbe edecek olursanrz (,iyi olur); günkü
kalpleriniz gergekten e§rilmigtir. Yok, e§er
ikiniz Peygambefe kargr birbirinize aka
grkacak olursanrz, bilin ki, gergekten Allah
Kendisi, Cebräil ve mü'minlerin saalihleri
(iyileri), onun yardrmcr dostlardrr. Bunlann
ardrndan melekler de ona arka grkmakta-
dtr.

5. (Ey Peygamberin egleri!) E§er Pey-
gamber, sizi bogayacak olursa, olabilir
ki, Allah sizin yerinize sizden daha hayrr-
It olarak, islam'r ikrar eden, imanlannda
ihläslr olan, namaz krlan (devamh itaatli
olan), (yanhglanndan) tövbe eden, ibadet
eden (Peygambe/in emrine amäde olan),
orug tutan (hicret edenlerden olan) dulve

rnnnlM sünesl
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bakire zevceler verir.

6. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olanlar!
Kendinizi de, ailenizi (goluk gocu§unuzu)
de o ategten koruyun ki, onun yakrtr yalnrz
insanlar ile (onlann taptklan) taglardrr (ta9
putlardrr, yahut kibrit taglandrr). O ategin
üzerinde kaba, hrrgrn (irigövdeli, kat yü-
rekli) görevli melekler (Zebänfler) vardrr.
Onlar, Allah'rn buyru§una asla kaqr gel-
mezler ve kendilerine verilen emri mutlaka
yerine getirirler.

7. (Kryamet günü l«äfirler, Cehenneme
atrlacaklan zaman onlara denilecek ki:)
Ey käfirler! Bugün özür beyan etmeye u§-
ragmayrn! Qünkü siz ancak yaptrklannrzrn
@zasrnr gekeceksiniz!"
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8. Ey (Ievhid imanr ile) iman etmig olan-
lar! Nasüh (pek samimi) bir tövbe ile (töv-
beyi nefsinize gok o§ütleyerek, günahlann
agr§r delikleri dikerek) tövbe edin (Allah'a
dönün: Gegmigte igledi§iniz günahlar igin
igtenlikle pigmanhk duyun; terk etti§iniz
tazlarr iade edin; yaptr§rnrz mali haksrz-
Irklan, u§rattr§rnrz mali zararlan kargrla-
yn; incitti§iniz insanlardan helällik ahn; bir
daha bunlan yapmamaya ve daha önce
nefsinizi günahlar igin e§itti§iniz gibi, bun-
dan böyle nefsinizi itaat igin e§itmeye az-
medin, kesin olarak karar verin) . Umulur
ki, Rabb'iniz sizin kötüklüklednizi örter ve
bu Peygamber ile onunla beraber iman
etmig olanlan nisva etmeyece§i (utandtr-
mayaca§r) günde Allah, sizi, altlanndan
rrmaklar akan Cennetlere koyacak. On-
lann (yollannr gösteren) nürlan önlerinde
ve sa§ yanlannda se§irtip duracak. Onlar
diyecekler ki: "Rabb'imiz, nürumuzu bize
tamamla (Cennete kadardevam ettir. Ya-
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hut amellere göre fark[ olan bu nürumuzu
daha arttrr) ve biziyarftga! Qünkü güphe-
siz Sen, her geye Kaadirsin!"

9. Ey Peygamber!O l«äfirlere karg (klqla)
ve bu münafrklara kargr (da dilve delil ile)
cihat et; onlara kargr gok sert (müsama-
hasrz) davran .(Qünkü onlara fazlasryla
müsamaha gösterdin.) Zalen onlann son
duraklan Cehennemdir. Orasr ise ne kötü
son vang yeri!

10. Allah, o l«äfirlere Nuh'un kansr ile
Lüt'un kansrnr ömek verdi: O iki kadln,
kullanmrzdan iki saalih (düzgün, dindar,
hayrreri) kulun nikählan altrnda idiler. Der-
ken bu iki kadrn, onlara (dinde) hiyanet et-
tiler de, kocalan, Allah'tian gelen azaptan
higbir geyi onlardan savamadrlar. O iki ka-
drna da: "Haydin, gu girenlerle beraber siz
de o atege girin" denilecek.

11. Allah, (Tevhid imanr ile) iman etmig
olanlara da Firavun'un kansrnr ömek
verdi: Hani bir zaman o kadln: "Rabb'im,
bana Kendi katrnda Cennette bir ev yap;
Firavun'dan da, onun kötü iginden da beni
koru ve beni bu zalimler güruhundan kur-
tiar!" demigti. (Allah da, onun duasrnr kabul
buyurup hemen canrnr almrgtl.)

12. Allah, (iman etmig olanlara) imran'rn
krzr Meryem'i de ömek verdi: O Meryem
ki, iffetini hakkryla korumugtu. igte Biz,
ona ruhumuzdan üfledik ve o, Rabb'inin
sözlerini ve Kitaplannt do§rulamrg ve
(buyrultulara) boyun e§enlerden olmugtu.
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MÜLK sOnesi: ez

Bu süre, Mekke'de 77. süre olarak näzil olmugur;
30 äyettir. Süre, adrnr, birinci äyette (hükümranhk
anlamrnda) gegen mülkten almrgrr.

BisMi LLAHinnan nrtAuinnauinlt

1. Mutlak hükümranhk kudret elinde bulu-
nan Allah ne mübarektir (kutludur, yüce-
dir)!Ve O, hergeye Kaadirdir.

2. O Allah ki, hanginizin daha güzel igler ya-
paca§rnrsrnamak igin o ölümü ve bu dirimi
yaratmrgtrr. ZalenO, yegäne Aziz'dir (mut-
lak galiptir), Gafü/dur (gok ba§qlayrcrdrr).

3. O Allah ki, yedi gö§ü kat, kat (uyumlu,
ahenkli) yaratmrgtrr. Rahmän'rn (dünyada
rahmetini mü'min olsun, käfir olsun, her-
kese yayan Allah'rn) yaratmaslnda sen
higbir aksakhk (uyumsuzluk, dengesizlik)
göremezsin. lgte gözünü gevir, bak, higbir

rnnnlu sünesi
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bozukluk (gatlak) görebiliyor musun?

4. Sonra gözünü tekrar, tekrargevir, bak; o
gö2, (aradr§rnr bulmaktan) umudunu kes-
mig olarak yorgun argrn sana dönecektir.

5. Ant olsun ki, Biz, (dünyaya) en yakn
olan gu gö§ü de kandillerle (kandiller gibi
rgrk sagan yldrzlarla) donatmqrz; onlan o
geytanlar igin de taglamalar (insan seytan-
lar olan müneccimler igin tahmin kayna§r)
krlmrgrz ve o geytanlara grlgrn alevli ateg
azabrnr hazrrlamrgrzdrr.

6. Rabb'lerinin ortaksrz oldu§unu inkär
eden bütün käfirler igin de Cehennem
azabr vardrr. Onlann en son varacaklarr
yer ne kadar da kötüdür!

7. Onlar, igine atrhnca, kaynayan bu Ce-
hennemin u§ultusunu (korkung anrrmasr-
nr) igiteceklerdir.

8. Cehennem, öfkesinden gatlayacak gibi
olur. (Käfir-lerden) her bir süni, igine atrl-
drkga, bekgileri sorarlar: "Size bir uyancr
gelmedimi?"

9. Onlar da derler ki: Evet, gergekten bize
uyancr (peygamber) gelmigti; ancak biz
onu yalancr saydrk ve: 'Allah, higbir nes-
ne indirmig de§ildir;siz, sadece büyük bir
sapkrnh k igindesiniz" dedik.

10. Yine diyecekler ki: E§er biz (peygam-
berleri) dinlemig, ya da akhmrzr kullan-
mrg olsaydrk, (gimdi) bu gr§rn alevli ateg
yaränr arasrnda olmazdrk.

11. Böylece kendi günahlannr itiraf ede-
cekler. Artrk o grlgrn alevli ateg yaränr,
(Allah' r n rahmetinden) uzak olsunlarl

12. §üphesiz o görmedikleri halde (yahut
insanlar, kendilerini görmedikleri halde,
riya igin de§il samimi olarak) Rabb'lerinden
(azabrndan) korkanlar var ya, tam ba§rg-
lanma ve büyük mükäfat, onlanndrr.
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13. Hem de, siz sözünüzü ister gizleyin,
ister agr§a vurun (, Allah'a göre birdir);
günkü güphesiz Allah, kalplerin igindekini
(henüz agrk veya gizti ifadeye dönügme-
yeni ) hakkyla bilendir.

14. Her geyi yaratmrg olan Allah, (giz-
liyi de, ag§r da) bilmez mi hig! Talen O,
yegäne l-atff'tir (en ince, gizli nesneleri
hakkryla bilendir), Habi/dir (her geyden
tamamryla haberdardrr).

15. Yeryüzünü tasarrufunuza (kullan-
manrza) tamamryla amäde klan ancak
Odur. Oyleyse gu yeryüzünün omuzla-
nnda (da§lannda, etrafrnda) dolagrn ve
Allah'rn rrzkndan yeyin. Son dönüg de
ancak Allah'a olacakilr.

16. igte bu yer sarsrlrrken, gu gökte olanrn
(gökte kudreti häkim olan Allah'rn, görevli
meleklerinin), sizi yere batrmayaca§rn-
dan emin mioldunuz?

ruülrsünesi Cüz:29
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17. Yahut su gökte Olanrn, üzerinize tag
ya§drrmayaca§rndan emin mi oldunuz?
igte (azap) tehdidimin ne demek oldu§u-
nu siz yakrnda bileceksiniz.

18. Ant olsun ki, onlardan öncekiler de,
(peygamberleri) yalancr saymrglardr. igte
Benim onlan tanrmamam (azabrm) nice
olmugtu!

19. Onlar, üstlerinde kanatlannr agp ka-
patarak ugusan kuglan da görmediler mi?
Onlan (havada) Rahmän'dan (dünyada
nimetini herkese yayan Allah'tan) bagkasr
tutmuyor. Qünkü O, gergekten her nesne-
yihakkryla görendir.

20. Yahut Rahmän'dan (Allah'tan) bagka
(azabrna kargr) size yardrm edecek asker.
leriniz kimlerdir? Käfirler, ancak büyük bir
aldanma (yan r lgr) igindedirler.

21. Yahut Allah, size verdi§i nzk kesecek
olursa, size nzk verecek olan kimdir? Ha-
yrr! Onlar, bir azgrnhl(a ve (haktan) nefret-
te direnmiglerdir.

22. Pekiyi, yüzükoyun sürünen bir kimse
mi daha gok yol alrr (menzile erigir), yoksa
dosdo§ru bir yolda dümdüz yüniyen mi?

23. De ki:Siziyoktan meydana getiren ve
sizin igin igitme (kulak[ gözler ve kalpler
var eden ancak Odur. Siz ne kadar az
gükrediyorsunuz!

24. De ki: Sizi yeryüzünde yaratrp yayan
ancak Odur ve yalntz Onun huzuruna
sevkedilip toplanacaksrnrz.

25. Onlar, (mü'minlere) derler ki: E§er siz
do§ru sozlü iseniz, bu bizi tehdit etti§iniz
azap ne zaman ge rge klegecekti r?

26. De ki: O bilgi, ancak Allah katrndadrr.
Ben ise, ancak apagtk bir uyarrcrym.
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27. Nihäyet onlar, o vaatedilen azaü ya-
krndan görecekleri .zaman, o l«äfirlerin
yüzleri kapkara kesilecek ve kendilerine:
"lgte sizin acele gelmesini isteyip durdu-
§unuz (hiq gergeklegmeyece§ini iddia
edip durdu§unuz) budur" denilecek.

28. De ki: Gördünüz mü (Baksanrza):
Allah, beni ve benimle beraber olanlarr
heläk edecek olursa, yahut bizi esirge-
yecek olursa, o käfirleri pek acrkh olan
q4aptan kurtaracak olan kimdir? (Bizim
ne ölmemiz, ne de hayatta kalmamrz, sizi
Allah'rn acrkh azabrndan kurtarmaz.)

29. De ki:Yegäne Rahmän olan (dünyada
nimetini herkese yayan) Odur. Biz, (tiann

olarak) yalnrz Ona inandlk ve ancak Ona
tevekkül ettik (güvenip dayandrk). igte
apagrk bir sapknhk iginde olanrn kim ol-
du§unu siz yakrnda anlayacaksr nlz,

gO. Oe ki. Gördünüz mü (baksanza): Su-

laüxsünesi
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yunuz derinlere gekilse, ondan sonra kim,
size bir akarsu (yahut kolay ahnabilen
agrk bir su) getirebilif

KALEM sÜneSi: ee

Bu süre, "Nün Süresi" diye de anrlrr; Mekke'de 2.
Süre olarak näzilolmugur;52 äyettir. Süre, adrnr,
ilk äyetindeki Kalem kelimesinden almrgrr.

eisrvri lLAxi nnanuAu innnnfur

1,2. Nün (Nün harfi, Nün bah§r, mürek-
kep hokkasr) ile kaleme (Levh-r Mahfiz
kalemine, amelleri yazan meleklerin kale-
mine, yazr yazan her kaleme) ve o kalem-
lerin (kalem tutianlann) yazdrklanna ant ol-
sun ki, sen (Muhammed), Rabb'inin (sana
verdi§i peygamberlik ve üstün meziyetler)
nimeti sayesinde mecnun (deli divane)
de§ilsin.

3. Hig güphesiz senin igin minnetsiz (ke-
sintisiz) bir mükäfat da vardrr.

4. Hem de, hig kugkusuzsen, pekyüce bir
ahlak üzeresin

5, 6. Hanginizin deli divane (hanginizde
delilik) oldu§unu yaknda sen de görecek-
sin, onlar da görecekler.

7. Qünkü güphesiz senin Rabb'in kendi
yolundan sapanr en iyi bilenin ta kendisi-
dir. Do§ru yolu tutmug olanlan en iyibilen
de Odur.

8. Öybyse sakn, sen, o yalanlayanlara
boyun e§me (onlan celpetmek igin kendi-
lerine hog göninmeye gahgma; idare yo-
luna gitme).

9. Onlar istediler ki, sen kendilerine kar-
g (girkleri igin) yumugak (müsamahakär)
davranasrn da, onlar da sana kargr yumu-

Cüz;29

gak davransrnlar.

10, 11, 12, 13,14. (Yalan yanhg deme-
den) durmadan yemin eden, aga§rlrk
olan, arkadan gekigtirip duran, kovuculuk
igin kogugturan, iyilik etmeyi hep engelle-
meye ga[gan, tagknhk eden (mütecäviz
olan), günah dügkünü olan, kaba (duygu-
suz) olan, bütün bunlardan sonra soysuz-
lukla damgalanmrg olan kimseye, servet
ve evlat sahibidir diye sakrn, boyun e§me.

15. Ona Bizim äyetlerimiz okundu§unda,
o: "Bunlar, eskilerin masallandr/' der.

(10) Deniliyor ki, bu äyetler, Velid bin Mu§ire'yi igaret
eünektedir. Qünkü Velid, ashnda Kureyg'ten olma-
yp on sekiz yagrnda iken Mu§ire, onun gayri megru
o§lu oldu§unu iddi eüTisti. Kimilerine göre ise, bu
äyetlerin igaret etti§isoysuz adam, Ahnes bin §erik
idi. Qünkü Ahnes, ashnda Akif O§ullan'ndan oldu-

§u halde Zühre O§ullan'ndan sayrhyordu.

xar-eu sünesi
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16. Biz, onun bumu üzerine damga vura-
ca§rz (onun bumunu krrrp reziledece§iz).

17. §üphe olmasrn ki, Biz, vaktiyle o
bahge yaränrnr belaya u§rattr§rmrz gibi,
bunlan da belaya u§rataca§rz. Hani bir
zaman o bahge yaränr, (saalih bir insan
olup yoksullann hakkrnr gözeten ve ünin
devgirme günlerinde yoksullan ga§rrtrp
paylannr veren bir adamrn ölümünden
sonra mirasrna konan gocuklan ) sabah
olur olmaz (erkenden, kimseye haber et-
meden), üninlerini kesenkes devgirecek-
lerine yemin etmiglerdi.

18. Onlar, istisna da yapmryorlardr (inga-
allah! demiyorlardr. Yahut yoksullann pa-
yrnr da ayrrmryorlardr).

19, 20. Ancak onlar daha uykuda iken,
Rabb'in tiarafrndan o bahgeyi bir dolagan
(afet, ateg) dolagtrda, bahge, (yanrp) kap-
kara oluverdi.
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21,22. Sonr sabah olunca, onlar, bibir-
lerine: "Üninlerinizi devgirecekseniz, hay-
din, erkenden ürünlerinizin bagrna!" diye
ga§ngülar.

23,24. igte onlar: "Saktn, bugün siz ora-
da iken higbir yoksul bahgenize girmesin!"
diye frsrldagarak yola koyuldular.

25. Hem de, onlar, kendiakrllarrsrra, yok-
sullan mahrum brrakabileceklerini (yahut
Hard adl bu bahgenin ürünlerinidevgire-
bileceklerini) sanrp erkenden yola koyul-
dular.

26. Nihäyet onlar, o bahgeyigönince, de-
diler ki: "Hig güphesiz biz, yolumuzu 9a-
§rrmrs olmalryrz. (Yanhg biryere geldik.)"

27."Hayfl Biz mahrum brraklmrgrz."

28. Onlann (dügünce olarak, yagga) en
olgun olanr dedi ki: "(Siz o kötü niyetinizi
agrklayrnca,) ben size: '(Bu kötü planrnrz-
dan vazgegip) Rabb'inizi tesbih etseniz!"
dememig miydim?

29. Onlar da dediler ki: "Rabb'imiz, Seni
tesbih ederiz. Biz gergekten zalimler ol-
muguz'dediler.

30. Artrk onlar, birbirlerini krnamaya bag-
lamrglardr.

31. (Sonra) onlar dediler ki: 'Yazrklar ol-
sun bize! Gergekten biz tagkn kimseler
imigiz."

32. "Olur ki, Rabb'imiz, onun yerine daha
hayrrlrsrnr bize verir. Qünkü biz, (artrk)
gergekten yalnz Rabb'imize dönüp (On-
dan hayrr) diliyoruz. "

33. igte bu dünyadaki azap böyledir. Öbür
dünyadaki azap ise, elbette daha büyük-
tür. Bunu bir bilselerdi!..

34. $üphe yok ki, tal«ä sahipleri igin

uü«sünesi
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Rabb'leri kaünda Nai'm (üstün nimetleri
bo!) Cennetleri vardrr.

35. Pekiyi, Biz, (Allah'a teslimiyet göste-
ren) Müslüman'larla günahkärlarr bir tutiar
myz hig!

36. Ne oluyorsize? Ne bigim hükmediyor-
sunuz? (E§er Muhammed'in dedi§i gibi,
bir kryamet varsa da, bu dünyada oldu§u
gibi öbür dünyada da bizim durumumuz,
bu Müslüman'lardan daha iyi olacak, di-
yorsunuz.)

37. Yoksa sizin (gökten indirilmig) bir kita-
brnrz var da, ondan mr okuyorsunuz?

38. O kitapta, be§endi§iniz hergey kesen-
kes sizin igin olacak diye mi (yazyor)?

39. Yoksa sizin igin üzerimizde hükmü
kryamet gününe kadar gegerli olacak ye-
minlisözlerimiz mivar ki, siz neye hükme-
derseniz, o, kesenkes sizin olacak?

tO. Sor onlara: Bu iddiada bulunup onu
savunan, onlann hangisidir?

41. Yoksa (bu davada) onlann (kendilerini
taklit ettikleri) ortaklan mr var? E§er do§ru
sözlü kimseler iseler, haydin, ortaklannt
getircinler.

42. O gün (kryamet günü, yahut can geki-
girken) baldrrlar srvanacak (durum a§trla-
gacak, yahut gergekler agt§a gtkacak) ve
onlar, secdeye davet edilecekler; ancak
buna gügleri yetmeyecektir.

(16) Deniliyor ki, Bedir savagtnda Velid, bumundan
yara almrg ve izi kalmtgtt. Bir gönige göre, ktyamet
günü de Velid, girkin bir alämetle damgalanacakür.
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43. (O gün) gözleri (dehgetten) aga§rya
dügmüg bir halde kendilerini zillet kapla-
yacak. Oysaki onlar, (dünyada) sapasa§-
lam iken, gergekten secdeye (namaza)
davet ediliyorlardr (; ancak bu davete uy-
muyorlardr).

4.Bu sozü (Ku/an'r) yalan sayant, Bana
brrak arilk! Biz onlan bilemedikleri bir yön-
den (hig sezdirmeden) yavag, yavas aza-
ba yaklagtraca§rz.

45. Ben, onlara mühlet de veriyorum. Be-
nim planrm gergekten gok sa§lamdtr.

46. Yoksasen onlardan bir kargtltk istiyor-
sun da, onlar a§rr bir borg alfinda mt kaltp
eziliyorlar2

47. Yoksa bilinmeyenler ilmi (yahut Levh-r
Mahfüz) onlann yanrndadtr da, (söyledik-
lerini, hükmettiklerini ondan mr) yaztyor-
lar?
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tl8. Artrk sen, Rabb'inin hükmünü sabrr-
la bekle ve o Balrk Yatänr (bah§ln yuttu-

§u Yunus) gibi olma. Hani bir zaman o,
(Allah'rn emrini beklemeden acele edip
kavminin arasrndan aynlmrg ve bagrna
gelenlerden sonra bah§rn kamrnda) igi

keder dolu olarak (Rabb'ine) yalvarmrgtr.

49. E§er Rabb'inden bir nimet (rahmet)
ona erigmeseydi, o, mutlaka Allah'rn lütfu
kereminden kovulmug olarak gorak (aöag-
srz, bitkisiz) bir sahile atrlacaktr. (Ancak o,
Allah'rn rahmetinden kovulmadan o sahile
atrlmrgtr.)

50. Böylece Rabb'i onu segti (ona tekrar
vahiy indirdi, yahut bundan srnra Rabb'i
onu peygamber segip kendisine vahiy in-
dirdi) de, kendisinio pek üstün kullardan
krldr.

51. Ve hig kugkusuz o käfirler, bu Ku/an'r
igittiklerinde neredeyse seni gözleriyle
(hain bakqlanyla) devireceklerdi. Hem de,
onlar: "Hig güphesiz o, bir delidi/'diyorlar.

52. Oysaki o (Kudan), bütün älemler igin
ancak bir ö§üttür.

HAKKA SONES|: Cg

Bu süre, Mekke'de 78. süre olarak näzil olmugur,
52 äyettir. Süre, ismini, birinci äyetten almlgrr. Hak-
ka, gergek olan büyrik olay demektir.

eislrril-LAHinnnnnltAruinnauiu

1. O hakka (Kryamet, gergeklegece§isa-
bit, gelece§izorunlu olan büyük olay, he-
sap, mükäfat ve cezantn gergeklegmesi
olayr, gergeklerin ortraya grkmasl, hekes-
ge anlagtlmasl olayl var ya)!..

2. Hakka ( gergek olan büyük olay) nedir?

740

3. Hakkanrn ( gergek olan büyük olayrn)
ne demek oldu§unu sana ö§reten sey
nedir? (Kryametin giddeti, dehgeti, begerl
kavrayrg ve tiahminin ötesindedir.)

4. Semüd ve Ad kavimleri, garpacak fela-
keti (kryameti) yalan saymrglardr.

5. igte Semüd, pek getin bir sarsrntr ile
(yahut tagkn[klan, azgrnhklan yüzünden)
yok edildiler.

6. Ad kavmi ise, u§ultulu, kasrp kavuran
gok so§uk bir kasrrga ile yok edildiler.

7. Allah, onu yedi gece ve sekiz gün ardl
ardrna üzerlerine musallat etmigti. igte o
süre sonunda o halk, kof hurma kütükleri
gibi oracrkta yere serilmig halde göniyor-
dun.

8. Arilk sen, onlardan geriye kalan bir geyi
göniyor musun?

uür-x sünesi
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9. Firavun ile adamlan (yahut ondan ön-
cekiler) da, altr üstüne getirilmig olan (Lüt
kavminin) kasabalan da o hatayt (hakkt
yalan saymay, girki, günahlan) iglemig-
lerdi.

10. igte onlar da, Rabb'lerinin Elgisi'ne
(peygamberi'ne) kargr gelmiglerdi. Der-
ken, Allah da, onlan getin bir yakalaygla
yakalayvermigti.

11. Kugkusuz o su, (tufan suyu) tagt(l
zaman sizi (atalannrzl) gemide Biz tagt-
mrgtrk.

12. O olayr size bir ö§üt krlaltm ve belle-
yen kulak onu bellesin (kula§a küpe ol-
sun) diye...

13. Nihäyet Sü/a bir tek üfürülügle üfüni-
lece§izaman,

14. Yeryüzü ile da§lar da kaldtnhp da,
birbirine bir garprgla garptltp darmada§tn

HnxxasÜResi ffi cüz;29

edilece§i (yahut yeryüzü ile da§lar düm-
düz bir hale getirilece§i) zaman,

15. igte o gün kryamet kopmugtur.

16. §u gök de yanlacak; artrk o gün o, go-
kecekmig gibiolacak.

17. Melekler de, gö§ün kenarlannda, kö
gelerinde olacaklardrr. O gün Rabb'inin
Arg'rnr da onlann (kenarda, kögede olan
meleklerin) üstünde sekiz melek (yahut
saylan bilinmeyen yedisrra melekler) ta-
gryacak.

18. igte o gün (sorgu ve hesap igin) huzu-
ra azolunacaksrnrz; higbir gizliniz kalma-
yacak.

19. igte amel defteri sa§rndan verilecek
olan kimse, hemen (mutlulu§unu ve se-
vincini ifade etmek üzere) diyecek ki:

'Ahn, amel defterimi okuyun;"

20. "Qünkü ben, mutlaka hesabrmla kargt-
lagaca§rmr kesinlikle biliyordum."

21. Artrk o, hognut kalaca§r bir hayat sü-
recektir.

22. Yüksek Cennette olacaktlr.

23. O Cennetin meyveleri kendisine yakln
olacaktrr. (Ayakta da, oturarak da, yatiarak

da kopanlabilecektir.)

24. (Onlara göyle denilecektir:) 'Gegmig
günlerde yapttklanntza kargtltk, afiyetle
yeyin, igin!"

25. Amel defteri solundan verilecek olan
kimseye gelince, igte o, göyle diyecek:
"Kegke amel defterim bana verilmeseydi!"

26.'Ve hesabrmln ne oldu§unu bilmesey-
dim!"

27. "Kegke (dünyadaki) ölüm, igimitama-
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men bitirseydi (ölümden sonra hig didlme
olmasaydr)!"

28. "Mahm higbir igime yaramadt."

29. "Benin saltanailm (insanlara hükmüm
ve tasallutum, dünyada kendime gerekge
saydr§rm hususlar, dünyada sahip olup
da ibadetler igin kullanmadr§rm gügler ve
vasrtalar) yok olup gitti."

30. (Bu kimse igin Cehennem Zebänllerine
gu emirlerverilir:) Haydin, onu tutun da, el-
lerini boynuna zincirle ba§layrn.

31. Sonra da onu o kocaman (pek yakrcr)
atege atrn.

32. Aynca onu yetmig argrn uzunlu§unda
bir zincirle ba§layln da oraya öyle sokun.

33. Qünkü o, Azlm (pek ulu, yüce) olan
Allah'a (ortaksrz olarak) gergekten inan-
mazdr.

34. O, (kendisiyapmamakla beraber bag-
kasrnr da, yahut ailesini kaplya gelen)
yoksulu yedirmeyi de tegvik etmezdi.
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35. Bunun igindir ki, bugün burada onu
koruyacak yakrn bir dostu yoktur.

36. Onun, §islin'den (kanh irinden, yahut
bir Cehennem a§acr olan §islin'in meyve-
sinden) bagka bir yiyece§i de yokur.

37. Onu (§islin'i) ancak o günahl«ärlar
(käfirler) yer.

38, 39, 40. Hayrr! igte gu gördüklerinize
de, göremediklerinize de (bütün yara-
tlmrglara ve Yaradan'a) yemin ederim
ki, hig güphesiz o (Ku/an), pek geref-
li bir Elgi'nin(Peygambe/in, Cebräil'in,
Allah'tian getirdiöi) sözüdür.

41. Ve o, bir gäirin sözü de§ildir. Ne kadar
az (Pey-gambefin getirdiklerinden yalnrz
srlayr rahim, iffet gibi bazt hayrrlara) ina-
nryorsunuz!

42.O, bir l«ähinin sozü de de§ildir. Ne ka-
dar azdügünüyorsunuz!
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44. E§er bu Peygamber, Bize atfen bazt

sözler uydurmug olsaydt,

tl5. Mutlaka onu sa§ elimizle (güClü kudre-

timizle, yahut onu sa§ elinden) yakalardtk.

46. Sonra onun can damannt kopanrdtk.

47. Artrk higbiriniz ona (buna) engel ola-
mazdtnz.

It8. Hem de, hig güphesiz Kudan, tialcvä

sahipleri (saknanlar) igin büyük bir ö§üt-
tür.

49. Hig kugkusuz iginizden onu yalan sa-
yanlar bulundu§unu da biliyoruz.

50. Kufan (ona inanan mü'minlerin
mül«äfatlarr n I görecekleri zaman) o l«äf i rler

igin kesenkes bir ig yarast olacakttr.

51. Yine hig güphesizKut'an, higbir kug-

kunun bulunmadr§r gerge§in ta kendisidir.

52. Öybyse sen, Rabb'inin o pek büyük
adrnr anarak Onu tesbih et!

743 Hn«xnsünesi Cüz:29

43. Kufan, bütün älemlerin Rabb'itarafrn- l«äfirlerin bagrna gelecek ve higbir önleye-

dan indirilmigtir. ni bulunmayacak bir azabt istedi.

4. Meleklerve Rüh (Cebräil, yahut melek-
lerden üstün bir toplum, yahut ölen insan-
lann ruhlan), oraya (Allah'ln buyruklanntn
dünya semasrnda indi§i yere, yahut Arg'tn

bulundu§u yere) miktarr (sizin kullandt§t-
ntzzaman birimleriyle) elli bin ytlolan bir
günde (zaman diliminde) yükselirler.

5. Artrk sen güzelce sabreyle!

6. Gergekten o l«äfirler, onu (gelecekaza'
br) pek uzak görüyorlar.

7. Biz ise onu gok yakn göniyoruz.

8. O gün gu gök yüzü, erimig maden (gü-

mü9, yahut krzgtn zeytinya§t tortusu) gibi

olacak.

9. Da§lar da atrlmrg renkli yüne dönecek.

10. Higbir can dostu da, higbir can dostu-
nu sormayacak.

(4) Bu itade, o mekänlann son derece yüksek, uzak

olduklanntn temsili anlatrmtdtr. Di§er bir gönige
göre ise, bu uzun gün, kryamet günüdür ve l«äfirler

igin gegeklegecek azap ile ba§lantltdtr.

MEARic sÜnesi: zo

Bu süre, Mekke'de 79. süre olarak näzil olmugtur;
44 äyettir. Meäric, yükselme dereceleri demektir.

Süre, ismini, ügüncü äyette geqen bu kelimeden

almrgrr.

aisi, i r-LAx i nnlrt ruAr i nnlttilttl

1,2,3. Bir duact (bir käfir, alay yoluyla /
Enfäl: 32, yahut bazr l«äfirlere äcil olarak
azap isteyen Peygambefimiz), yüksel-
me derecelerinin (güzel sözlerin ve ig-

lerin, mü'minler ile meleklerin yükseldi§i

derecelerin) sahibi olan Allah l«atlndan o
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21. Ona iyilik erigince (iml€n verilince) de,
gok cimri kesilir.

2, Ancak o (hakkryla) namaz krlanlar
müstesnadrr.

23. O namaz kllanlar ki, namazlannda de-
vamhdrr.

24, 2i.Yine, onlar, kendi mallannda, iste,
yen yoksulve (istemeyip mahrum kalan)
yoksun igin bir hak (sadaka) tanrrlar.

26. Yine, onlar, o ceza gününü (ona ha-
zrdlk yaparak amelleriyle) tasdik ederler.

27. Yine, onlar, Rabb'lerinin azabrndan
korkmaktadrrlar.

28. Qünkü gergekten Rabb'lerinin azabrn-
dan emin olunmamaktadlr.

29,30. Yine, onlar, namuslannr korumak-
tadrrlar; ancak onlann egleri ve cariyeleri
(savag esirleri) müstesna; günkü gergek-
ten onlar, bunladan dolayr klnanacak de-
§illerdir.

31. Artrk (kadrnlarla cinsel itigkide) bundan
öteye gegmek isteyen olursa, bil ki, lgte
onlar tagkrnlann (helälden harama gegen-
lerin) ta kendileridir.

32, Yine, onlar, emanetlerine ve ahiflerine
riäyet etmektedirler.

33. Yine, onlar, gahitliklerini dosdosru
yapmaktadrrlar.

34. Yine, onlar, namazlannt muhafaza
ederler (gartlanna, tarzlarna, väciblerine
riäyet ederler).

35. igte buntar, Cennetterde asrrlanacak
kimselerdir.

36,37. Ey Muhammed! Pekiyi, o käfirlere
ne oluyor ki, sa§dan ve soldan halkalar
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11,12,13, 14. (O gün can dostlar) birbirle-
rine gösterilirler (; ancak bibirlerini tanrdrk-
lan halde birbirleriyle konugmazlar). Müc-
rim (l«äfir, günahl«är) olan kimse, o günün
azabrndan kurtulmak igin o§ullarrnr, kan-
srnr, kardegini, kendisini iglerinde banndt-
np korumug olan bütün ailesini (kabilesini)
ve yeryüzünde olanlarrn hepsinifeda edip
sonunda tek kendisini kurtarmak ister.

15, 16, 17, 18. Asla! Qünkü güphesiz o
Cehennem ategi alevlenecek; kafalarrn
derisiniyakrp soyacak; (haktan) yüz gevi-
rip (itaatten) döneni, malbiriktirip de, (ge-
rekli harcamalarr yapmadan) onu kabrnda
saklayanr kendine ga§rracak.

19. Gergekten 9u insan pek hrrsll, sabrrsrz
yaraillmrglr.

20. insana bir fenahk dokundu mu, gok
gikäyetgiolur.
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halinde gözlerini sana dikmektedirler?

38. Onlardan (Müslüman'larla alay ede-
rek "Bunlar, Cennete girecekse, biz on-
lardan önce gireri/' diyen o käfirlerden)
her biri, Naim Cennetine (üstün nimetleri
bol olan cennete) girece§ini mi umuyor?

39. AslalQünkü güphesiz Biz, onlan, ken-
dilerinin de bildikleri seyden (meniden)
yaratmrgrzrdrr.(iman, itaat ve melek ahla-
kryla tel«ämül gergeklegmedikge, bu ana
madde kudsi äleme layrk olmaz. Yahut
Biz, onlan, kendilerinin bildi§i gibi nefsi
kemäle erdirmek igin yaratmrgrzdrr; bu
kemäli elde edemeyenlere l«ämiller yur-
dunda yer yoktur.)

Cüz. 29

40,41. Hayrr! igte Ben, do§ularrn ve batr-
lann Rabb'ine yemin ederim ki, hig güphe-
siz Biz, onlann yerine onlardan daha ha-
yrlrsrnr getirmeye Kaadiriz veBtz, önüne
gegilebilecek de§iliz.

42. Artrk sen, onlan kendi hallerine brrak
da, tehdit edildikleri (azap) günlerine ka-
vusuncaya dek bog iglere dalsrnlar, oya-
lansrnlar.

ß, 4. O gün onlar sanki dikili putlara
(yahut yol igaretlerine) koguyorlarmrg gibi,
horluktan gözleri önlerinde, kendilerini bir
aga§rhk bürümüg (sünepelegmig) olarak o
mezarlanndan f rrlarcasrna grkacaklar. igte
bu, onlann tehdit edilegeldikleri gündür.

ruOn sOnesi:71
Bu süre, Mekke'de 74. süre olarak näzil olmugtur;
28 äyettir. Sürcde Hz. Nüh'un büyük mücadelesi
anlaüldr§r igin süre, bu ismialm6tr.
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eisMir-LAl-r inn+tuAt t i nnaniu

1. Gergekten Biz, kendilerine pekactklt bir
azap gelmeden önce kavmini uyar! diye,
Nüh'u kendi kavmine göndermigtik.

2. Nüh dedii ki: "Ey kavmim! Gergekten
ben sizin igin apagrk bir uyancryrm:

3. "Siz yalntz Allah'a taprn; yalnz Ondan
(azabrndan, ayknltklardan) sakntn ve
yalnz Bana itaat edin ki,"

4.'Allah, bir krsrm günahlannrzr (gegmig
günahlannrzr, kul haklan drgrndaki günah-
larrnrzr) ba§rglasrn ve sizi belli bir vakte
(eceliniz gelinceye) dek yagatsrn. Qünkü
güphesiz Allah'rn tayin buyurdu§u süre
sona erince, o, geri brraklmaz. Bunu bir
bilmig olsanrz!.."

5. Nüh dedi ki: "Ey Rabb'im! Gergekten
ben kavmimi (imana) ga§rrdrm;"

6.'Ancak benim bu ga§nm, onlann (iman-
dan) kagmalannr artilrmaktan bagka bir
ige yaramadr. "

7. "Hem de, gergekten onlan ba§rglaman
igin kendilerini ne zaman (imana) gaürr-
drysam, (sesimi duymamak igin) parmak-
lannr kulaklanna trkadrlar; (beni görme-
mek igin) elbiselerine büründüler, ayak di-
rediler ve büyüklük tasladrkga tasladrlar."

8. "Sonra, onlara ben, haykrarak ga§nda
bulundum."

9. "Sonra, gergekten ben, hem onlara ilän
ettim, hem de onlada gizli, gizli konugtum."

10. "igte ben onlara dedim ki: (Küfninüz-
den tövbe ederek) Rabb'inizden yarhgan-
ma dileyin. Qünkü O, gergekten öaffä/drr
(gok ba§qlayrcrdrr)."
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11. "(Rabb'inizden ba§rglanma dileyin ki,

ceza olarak sizden kesilmig olan) ya§mu-
ru gökten üzeinize bol, bolya§drrsrn."

12. "(Yine ceza olarak gegirmekte oldu-

§unuz krthktan ve kadrnlannrzrn gocuk
do§urmadrklan bu dönemden sonra) size
bol miktarda mallar ve evlad da versin;
size bahgeler ve rrmaklar da meydana
getirsin."

13. "Size ne oluyor ki, Allah'rn fl-evhid
imanr ve itaat ile yüceltilmesinigerektiren)
azametine inanm ryorsunuz?"

14. "Oysaki Allah, sizi gegitli agamalardan
gegirerek yaratmrgtr r."

15. "Görmediniz mi ki, Allah, yedigö§ü üst
üste tabakalar halinde (yahut uyumlu ola-
rak) nasrl yaratmrgtrr!"

16. "O gökler iginde (bir krsmrnda) gu Ayr
bir nür (aydrnhk), bu günegi de bir kandil

ruün sOnesi
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(misali rgrk sagan) yapmrstrr."

17.'Allah, yeden ot bitirir gibisizi de (ata-
nrz Adem'i de topral«tan) yaratmrgtrr."

18. "Sonra Allah, sizi yine oraya (topra§a)
döndürecek ve sizi yeniden yine oradan
grkaracaktrr."

19.'Yine, Allah, yeryüzünü sizin igin birtür
sergiyapmrgtrr ki,"

20. "Onda genig yollar edinip dolaEasrnrz."

21. Nüh dedi ki: 'Gergekten bunlar, (ken-
dilerine emretti§im geylerde) bana kargr
geldiler ve (grmarmalanna sebep olan)
mallan ile (ma§rur olmlanna neden olan)
gocuklan kendilerine hüsranlannr arttrr-
maktan bagka ige yaramayan kimselere
(reislerine) uydular."

22."Hem de bunlar, (bana kargr) pek bü-
yük ger planlannr kurdular."

23.'q,le onlar (reisleri) dediler ki: Sakn,
tannlannrzr brrakmayrn ve sakn, Vedd'i,
Süvä'r, Ye§üs'u, YeüKu ve Nesfi(asltnda
hepsi birersaalih, veliolan bu insanlar igin
yaprlan makam ve heykellere taplp, yal-

vanp onlan Allah katrnda aracr, gefaatgi
yapmayr) brrakmayrn."

24."Zaten onlar (reisleri, yahut bu putlar),

birgoklannr saptrrdrlar. Ve ey Rabb'im!
Sen, bu zalimlann ancak sapknllklannl
artttr."

25. Onlar günahlanndan dolayt (tufan

suyunda) boüuldular; sonra da (mezar-
da, öbür dünyada) atege sokuldular; ar[k
kendileri igin Allah'tan bagka yardtmctlar
da bulamadrlar.

26. Ve Nüh dedi ki:"Ey Rabb'im! §u top-
raklarda bu käfirlerden higbir yuva sahibi
brrakma!"

27.'§ünkü gergekten e§er Sen onlan br-
rakacak olursan, onlar senin kullannr yol-
dan gkarrrlarve yalnrz nankör ahlaksrzlar
do§ururlar (do§anlan öyle yetigtirirler)."

28. "Ey Rabb'im! Beni, ana-babamr, evi-
me (mescidime, gemime, Tevhid imanr
ile) iman etmigolarakgirenleri, iman etmig
olan erkekleri, iman etmig olan kadrnlan
ba§rgla, gu zalimlerin ise ancak heläkini
artttr!"
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ciu sÜnes i:72
Bu süre, Mekke'de 40. süre olarak näzil olmustur;
28 äyettir. Sürede, cinlerin Kuian'r dinleyip iman et-
tikleri anlatldr§r igin süre, bu ismialmtgrr.

aisir ilLAHhnanuAu innaniu
1. Ey Muhammed! De ki: Gergekten bana
vahyolundu ki, cinlerden (on kigikadar) bir
topluluk, (okudu§um Ku/an'r) dinlemigler
de, (kavimlerinin yanrna döndüklerinde
onlara) göyle demiglerdir: "Biz, ola§anüstü
bir Kudan dinledik."

2."8.t Ku/an, do§ruya (hakka, olgunlu§a)
erigtiriyor. Onun igin biz ona iman eüik ve
biz, (bundan böyle) Rabb'imize higbir kim-
sel asla ortak kogmayaca§12."

3.'Ve do§rusu Rabb'imizin azameti (ganl)
pek yücedir; O, Kendine ne bir eg, ne de
bir gocuk edinmemigtir."

4.'Ve gergekten bizim beyinsiz (avanak)

clnsÜnesi 
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olanrmrz, liblis, tagkrn cinler, Allah'a ortak,
gocuk nisbet etmekle), Allah hakknda
pek agr n yalanlar uyduruyorlarm rg."

5. "Oysaki biz gergekten insanlar ve cinle-
rin, Allah hakkrnda hig yalan söylemeye-
ceklerini, sanmrgtrk."

6.'Yine, gergekten bu insanlardan birta-
krm adamlar, cinlerden birtakm adamlara
sr§rnryorlardr (onlardan medet umuyorlar-
dr); böylelikle bunlar, onlann (cinler, insan-
lann, yahut insanlar, cinlerin) tagklnhklan-
nr (azgrnhklannr) arttrrdrlar,"

7. 'Yine, onlar da, gergekten trpkr sizin
sandr§rnrz gibi (ölümden sonra) Allah'rn
higbir kimseyi yeni bagtan asla diriltmeye-
ce§ini sanmrglardr."

8. 'Yine, gergekten biz, (ulagmak, bilgi
edinmek igin) gu gö§ü yokladrk; ancak
onu getin koruyucu bekgilerle (meleklerle,
meleklerin yönetti§i engellerle) ve (yrldrz-
lann, gök cisimlerinin) ateg alevleriyle dol-
durulmug bulduk."

9.'Yine, gergekten biz önceleri (göklerde
olup bitenlere) kulak vermek igin oturula-
cak yerlerde (gözlem yerlerinde) oturuyor-
duk; gimdi ise kim, kulak vermek isterse,
kendisini gözlemekte olan bir alev bulu-
yor."

10.'Yine, do§rusu biz bilmiyoruz; (gök-
lerde meydana gelen de§igikliklerle) yer-
yüzündekilere kötülük mü murat edilmig,
yoksa Rabb'leri, kendilerine büyük bir ha-
yr (olgunluk) mr murat etmigtir?"

11.'Yine, gergekten bizim igimizde dürüst
olanlar da vardtr; bizden öyle olmayanlar
da vardrr. Biz gegitli yollartutmugtuk."

12. "Biz gergekten gunu da iyice anladrk
14, biz, yeryüzünde (nerede olsak) Allah'r
asla äciz brrakamayaca§rz (Onun kudre-
tinden kurtulamayaca§rz; gö§e) kagsak
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da Onu asla äciz brrakamayaca§r2."

13. 'Yine, biz gergekten bu hidäyeti
(Kur'an'r) dinleyince, ona iman ettik. igte
her kim, Rabb'ine (Ievhid imanr ile) iman
edecek olursa, artrk o, (mükäfatrnda) ek-
siltme yaprlaca§rndan da, (günahlan fazla
gosterilip) haksrzh§a u§ratrlaca§rndan da
korkmaz."

(1) Cinler, akl sahibi, insan gözüyle görülmeyen,
terkiplerinde ates veya havanrn galip oldu§u, in-
sanlar gibi yaptrklanndan sorumlu cisim vartklardrr.
Di§er bir gönige göre ise cinler, cisim de§il, mücer-
ret ruhlardan bir türdür. Bir di§er görüge göre ise,
cinler, bedenlerinden aynlmrg ger ruhlardrr.

Riväyetlere göre, Peygambefimiz (S.), peygam-
berli§in onuncu yrhnda, en briyük tesellicisi Hadice
validemizi ve mügriklere karg kendisini üstün de-
hasyla savunup koruyan amcasr Ebu Talib'i kay-
bedince, Täiflilerden destek aramak üzere oraya
gitti; ancak onlardan da destek de§il zulüm gördü.
lge bu Täif dönügü Mekke ile Täif arasnda Batn-r
Nahl denilen yerde Sabah namazrnr krlarken bu
cinler, okudu§u Kuian'r dinleyip iman etmisler ve
kavimlerinin yanrna döndüklerinde onlara da bunu
anlatmrglar.

Peygambedimiz, buradan, insaflr ve nrifuzlu bir
migrik olan Mutrm bin Adiy/e haber gönderip an-
cak onun himayesinde Mekke'ye girebilmigi.

(6) Cähiliyye devrinde Arap'lar, geceleri ssrz
vädilerden gegerken, cinlerden kendilerine bir fena-
Irk gelmesinden endige ettiklerinde cinlerin reislerini
kastederek "Biz, cin tiaifesinin gerrinden bu vädinin
efendisi olan cinne sr§rnryoru/ diyorlardr. Cinlerin
efendileri de, bunu duyunca, kibirlenip: "Biz, insan-
lann da, cinlerin de efendisi olduK'diyorlardr.
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14.'Yine, gergekten bizden (Allah'a) tes-
limiyet gösterenler de var, do§ru yoldan
(iman ve itaatten) grkmrs olanlar da var.
Böylece kim, (Allah'a) teslimiyet göster-
misse, igte onlar, do§ruyu arayp bulmug-
lardtr."

15. "Hakyoldan grkanlam gelince, igte on-
lar da, Cehenneme odun olmuglardrr."

16. Yine (ey Muhammed! De ki: §u da
bana vahyolundu) E§er onlar (cinler ve
insanlar), bu yolda (islam yolunda) dos-
do§ru gitselerdi, mutlaka onlara bol su
(nzk) verirdik. (Yahut e§er cinlerin atast
olan Cann, Allah'a itaat yolunda devam
etseydi; kibirlik göstermeyip Adem'e sec-
de etseydive evladt da islam'da onun yo-
lunda gitseydi, elbeüe onlara bolnimetler
verip nzklannr genigletirdik.)

17.8u igte kendilerinisrnamak igin (bunu
yapardrk). Her kim de, Rabb'inin zikrinden
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(ö§üdünden, vahyinden /Ku/an'dan, iba-
detinden) yüz gevirecek olursa, Rabb'i,
onu pek getin bir azaba u§ratrr.

18. §üphesiz bütün mescidler (mäbedler,
yeryüzü, bütün mescidlerin Krblesi olan
Mescid-i Haram), Allah'rndrr. Öyleyse
(oralarda) Allah ile beraber hig kimseye
yalvarmayn.

19. $u da bir gergektir ki, Allah'rn kulu
(Muhammed), yalnz Ona yalvarmaya
kalkrnca, (onu hayretle seyretmek, yahut
davasrnr engellemek igin) onlar (cinler,
yahut mügrikler, yahut cinler ile insanlar),
onun etrafrnda (yahut ona kargr) neredey-
se kege gibi (srkrgrk, dayanrgmah toplu-
Iuklar) olugturuyorlardr.

20. Ey Muhammed! De ki: "Ben ancak
Rabb'ime yalvannm ve Ona higbir kimse-
yiortak kogmam."

21. De ki: "Gergekten ben, (ilähi yardrm
olmadan) size ne birzararvermeye, ne de
bir hayrr getirmeye muktedir de§ilim."

22. De ki: "Gergekten (e§er Allah, bana bir
fenahk dileyecek olursa, Ona isyan ede-
cek olursam, Ona kaqr) beni hig kimse
koruyamaz; Ondan bagka sr§rnacak kim-
se de asla bulamayaca§rm."

23. "Ben, ancak Allah katrndan geleni ve
Onun mesajlannr bildiriyorum. Her kim de,
Allah'a ve Elgisi'ne kaql gelecek olursa,
igte gergekten onun igin Cehennem ategi
vardrr; onlar hep orada kalacaklardrr."

24. Nihäyet onlar, kendilerine vaatolunan
azabr (bu dünyada, yahut öbürdünyada)
gördükleri zaman, igte yardrmcr olmak
bakrmrndan (mü'minler ile kendilerinden,
yahut Ben ile onlardan) kim daha gügsüz
ve sayrca dahaaz imig, bileceklerdir.

25. De ki: "Size vaatolunan azap, yaknda
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mr olacak, yoksa Rabb'im onun igin uzun
bir zaman sonra mr tayin edecek, bilemi-
yorum."

26. "O, bütün bilinmeyenleri (gaybr) bilen-
dir. igte O, Kendigaybrna (bilinmesi Ken-
disine mahsus olan gabya) higbir kimseyi
muttalikrlmaz."

27."Anak (mucize olarak bir krsmrnr bil-
mesine) nza gösterdi§ Elgi (peygamber)
bundan müstesnadrr. Qünkü Allah, o Elgi-
nin önünden ve ardrndan bir takm gözet-
leyiciler (geytanlann, o bilgileri kapmasrnr,
onlan kangtrrmasrnr önleyen melekler) di-
zer (yürütür)."

28. (Allah, böyle yapar) ki, Elgilerin,
Rabb'lerinin mesajlannr km olarak tebli§
ettiklerini bilsin (gergeklegti§ini görsün).
Zalen Allah, onlarrn (Elgilerin) nezdinde
olup bitenleri ilmiyle kugatmrgtrr; her geyi
de birer, birer saymrgtrr.

CiN SÜRES|
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MüzzEMMiL sÜnesi: zs

Bu süre, Mekke'de 3. süre olarak näzil olmu$ur; 20
äyettir, Müzzemmil, örtriye büninen anlam t ndadt r.

Süre, ismini ilk äyetindeki bu kelimeden almqür.

e isrrr i r- I-AI-I i n nnn uAru i n natittn

1. Ey örtüye bürünen kigi!

2. Gece kalk namaz kl; yalntz (gecenin
tamamrndan) az bir krsmrnda:

3. Gecenin yanst, yahut yanstndan biraz
eksilt.

4. Yahut yansrndan biraz artilr; Ku/an'l
(harflerini) da iyice tane, tiane oku.

5. Gergekten Biz, sana a§tr (yükümlülük-
ler igeren) bir söz (Kuian) vahyedece§iz.

6. Gece ibadeti, evet o, (dil ile kalbin uyu-
mu, hugü ve ihläs daha fazla oldu§u igin)

gergekten daha etkilidir; okumasr da (ses-
sizlik häkim olup kalbin dikkatiyerinde ol-
du§undan dolayr) daha sa§lamdrr.

7. Qünkü gündüzün gergekten senin igin

uzun bir megguliyet vardtr.

8. Hem de, (ibadet, zitkir, namaz, Ku/an
okumak, ilim tahsil etmek süretiyle gece
gündüz) Rabb'inin adrnr anmaya devam
et ve bütün vart§rnla Ona yönel!

9. O, bütün do§unun da, bütün batrnrn da
Rabb'idir; Ondan ba,Ska higbirtann yoktur.

Oyleyse yalntzOnu kendine vekil (güveni-
lip dayanrlan koruyucu) edin.

10. O mügriklerin söylediklerine de sab-
reyle ve güzellikle onlardan ayn dur.

11. Vartkhlardan olup seniyalancr sayan-
lan da Bana brrak ve onlara biraz mühlet
ver.

12. Qünkü gergekten bizim yanrmrzda
(onlar igin) kangallarve kocaman (pekya-
krcr) bir ateg vardtr.

13. (Onlar igin) bogazda trkanan bir yiye-
cek ve pek acrkh bir azap vardtr.

14. Kryamet günü yeryüzü ve da§lar sar-
srlacak; bütün da§lar da§tltp sagtlan (akp
giden) bir kum y§rnrna dönecektir.

15. Gergekten Biz, Firavun'a bir Elgi(pey-
gamber) gönderdi§imiz gibi, size de, hak-
krnrzda gahitlik edecek bir Elgi gönderdik.

16. igte Firavun, o Elgiye kaqrgelmig; Biz
de onu pek getin (a§tr) garpmqük.

17. Pekiyi, siz küfürde direnmeye devam
edecek olußanlz, (dehgeti) gocuklan ak
sagh ihtiyarlara döndürecek olan günden
(azabrndan) kendinizi nastl saklnabilecek-
siniz?
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18. O günün dehgetinden su gökyüzü ya-
nlacaktrr. Allah'rn (kryamet) vaadi mutlaka
yerine getirilecekir.

19. igte bu äyetler, gergekten büyük bir
ö§üüür. Artrk kim dilerse, Rabb'ine do§ru
bir yol tutar.

(1) Riväyetlere göre, Peygambeiimiz (S.), Cebräil,
ilk kez kendisine vahiy getirdi§inde hayret ve deh-
§et iginde kalmrg ve hemen evine gelip Hadice va-
lidemize: "Beni örtün; beni örtün!' demi$i. ige Pey-
gambedimiz, böyle örtüye bürünmüg halde iken,
Cebdil, kendisine seslenip: "Ey örtüye bürunen
kigi!.." diye hitap etmisti.

Di§er bir görüge göre ise, "Ey büyük bir vazileyi
(peygamberli§i) yüklenmig olan kigi!" demektir.
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20. Ey Muhammed! §üphesiz senin
Rabb'in biliyor ki, sen ve seninle beraber
bulunan (Müslüman) bir zümre, gecenin
ügte ikisinden az, (zaman, zaman da) ya-
nsrndan az, (zaman, zaman da) ügte bi-
rinden az ibadetle gegiriyorsunuz. Gece
ile gündüzün sürelerini belirleyen (senenin
bazt zamanlarrnda onlafl esit, baz I zaman-
lannda birini uzun, di§erini klsa krlan) de,
ancak Allah'trr. Allah, sizin bunu (gece va-
kitlerini) sayamayaca§rnlzl (belirleyeme-
yece§inizi, saatleri tespit edemeyece§inizi
fiiliolarak) bildi de, size (gece ibadetini terk
etmenize) ruhsat verdi (terkinden dolayl
sorumlulu§u kaldrrdr). Artlk Ku/an'dan ko-
laynrza geldi§i kadarrnl okuyun (kolayca
yapabildi§iniz l<adar gece namevr krhn).
Allah, biliyor ki, iginizde hastalarolacak; bir
krsmrnrz da Allah'ln lütfundan rrzkaramak
igin yeryüzünde dolagacak; di§er bir krsmr
da Allah yolunda savagacaktrr. Onun igin
Ku/an'dan size kolay geldi§i kadannr oku-

MÜZzEMM|L SÜRES|
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yun; namazr da krhn; zekätr da verin; Allah
igin güzelce (karyhksz) odüng de verin.
Talen kendiniz igin hayrr adrna önceden
ne hazrrlarcanz, Allah katrnda kargrhk ola-
rak ondan daha iyisini ve mül€fatga daha
büyü§ünü bulurcunuz. Hem de, AIlah'tan
ba§rglanma dileyin; günkü Allah gergeken
Gafü/dur (gok ba§qlayrodrr), Rahim'dir
(pek esirgeyicidir).

MüDDEssin s0nesi: z+

Bu süre, Mekke'de 4. srire olarak näzil olmustur;
56 äyettir. Müddessir, örtüsüne sannan demektir.
Süre, ismini, ilk äyetinde gegen bu kelimeden al-
mstr.

eisirir-LAHinnnn mAruinnnniu

1. Ey örtüye büninen (elbisesine sannan)
kigi(Muhammed)l

2. Kalk da, (insanlan) uyar.

3. Ve ne olursa olsun, yalnrz Rabb'ine
tekbir getir (inang olarak, söz olarakyalnrz
Rabb'ini ululuk ve azametle vasrflandrr;
Rabb'ini, mügriklerin ortak kogtuklanndan
yücelt).

4. Ne olursa olsun, elbiseni de temiz tut.

5. Ne olursa olsun, (azabrn sebepleri olan)
pislikleri (girki, günahlan) de terk etmeye
devam et.

6. Yaptr§rn iyili§i de gok görerek baga kak-
ma. (Yahut yaptr§rn iyili§in fazlasrnrn sana
dönmesini, fazlasrnrn insanlara anlatrlma-
srnr umarak iyilik etme. Yahut yaptr§rn
ibadeti Allah'a, gok görme. Yahut yaptr§rn
ibadetin fazlasrnr insanlara anlatrp takdir
bekleme.)

7. Yine, ne olursa olsun, Rabb'in (hog-
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nutlu§u) igin (güglüklere, mügriklerin
ezälanna) sabreyle.

8. Nihäyet o Sü/a üfünildügü zaman,

f. igte o gün gok getin bir gündür.

10. lGfirler igin hig de kolay (bir gün) de-

§ildir.

11. Benim (ortaksrz olarak) tek bagrma
(yahut kendisini malsrz, gocuksuz olarak
tek bagrna) yarattr§rm o herifi Bana brrak.

12. Kendisine genig bir mal, servet de ver-
dim.

13. (Ona,) her zaman gevresinde hazrr
bulunan o§ullar da verdim.

14. Yine, kendisi igin (nimetlerimi) yaydrk-
ga yaydrm.

15. Sonra da o, (nimetlerimi) daha da ar-
trrmamrumuyor.

16. Hayr (bunu hig ummasrn)! Qünkü ger-
gekten o, äyetlerimize pek inatgr kesilmig-
tir.

17. Ben onu sarp biryokugatrrmandrraca-

§rm (getin birazaba u§rataca§rm).

(1) Riväyet olunuyor ki, Peygambelimiz (S.) göyle
buyurmugur: "Bir gün ben Hrra da§rnda bulunur-
ken, birden bana: "Ey Muhammed! Sen gergekten
Allah'rn Elgisi'sinl'diye seslenildi. Ben, sa§rma, so
luma baküm, bir geyi göremedim. Sonra yukanya
baktrm; gördüm ki, bana seslenen melek, gök ile
yer arasrndan duruyor. Ben, korkuya kaprldm ve
evime, esim Hadice'nin yanrna döndüm ve: "He'
men beni önün; beni örtün!" dedim. igte o srrada
Cebläil geldi ve:'Ey örtüye bürünen kigi!..' dedi.

Riväyet olunuyor ki, Ku/an'dan ilk näzil olan Alak:
1-5. äyetleddir. iEnivanye muhatap olan Peygam-
be/imiz, bagta endigelendi ve da§larrn tepesine

Ekrp oralarda dolagmaya bagladr. Sonra Cebräil,
kendisine geldi ve ona: §en gergekten Allah'rn
Elgisi'sin!" dedi. Bunun üzerine Hz.Hadice validemi-
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zin yanrna döndü ve: "Beni örtün; üstüme so§uk su
dökün!" dedi. igte o srrada Cebräil gelip: "Ey öilüye
bürünen!.." dedi.

Di§er bir riväyet göre, Peygambe/imiz (S.), Ku-
reyg'lilerden incitici sözler duyunca, buna üzüldü ve
üzgün kimselerin yaptrklan gibi elbisesine büninüp
dügünmeye bagladr. lste bunun üzerine bu äyetler
näiloldu.
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18. Qünkü o, gergekten (Ku/an igin ne
söyleyece§ini) dügündü, tiagrndr ve ölgtü,
biQti.

19. Hey öldürülesice, nasrl ölgmüg, big-
mi9!

20. Sonra yine öldünilesice, nasrl ölgmüg,
bigmig!

21. Sonra (tekrar, tekrar Kudan'a) baktr.

22. Sonra kaglannrgattrve suratnr astr.

23. Sonra arkasrnr döndü ve büyüklük
tasladr.

24. Sonunda dedi ki: "Bu, ö§retilegelen
büyüden bagka bir gey de§ildir."

25. "8u, insan sözünden bagka birgey de-
§ildir."

26. Ben, onu sekara (grlgrn atege) soka-
ca§rm.

uüooessin sünesi 754
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27. O sekann ne olduöunu sana bildiren
nedir (sen bilir misin)?

28. O, (igine atrlan her geyi) ne kor, ne de
brrakr (hepsini yok eder; sonra yine eski
haline gelir).

29. O, insanrn derisini kavurur. (Yahut o,
apagrk bir gergek olarak gönilecektir.)

30. Üzerinde (meleklerden) on dokuz (gö-
revlikigi, stnrf, srra, kumandan) vardrr.

31. Biz o ategin bekgilerini, meleklerden
bagka krlmadrk. Onlann sayrsrnr da (bu
sayryr onca Cehennem ehli igin az gönip
alay konusu eden) o käfirler igin ancak bir
imtihan vesilesiyaptk ki, kendilerine Kitap
verilmig olanlar, (bunun kendi Kitaplanna
uygun oldu§unu gönip Elgimizin peygam-
berli§i hakknda) kesin bilgi edinsinler;
iman edenlerin de imanr artsrn; kendileri-
ne Kitap verilenler ile mü'minler, güpheye
dügmesinler; kalplerinde bir hastalrk bulu-
nanlar ile käfirler ise:'Allah, bu misal (say)
ile ne demek istemigtir?" desinler. igte Al-
lah, böylece diledi§ini sapknhkta brrakrr;
diledi§ini de hidäyete erdirir. Rabb'inin
askerlerinin (meleklerinin) sayrsrnr ise,
Kendisinden bagka kimse bilemez. (Yok-
sa baz sapknlann, cahillerin ve Yunan
felsefecileri ile onlara uyan bazr Kitiap

Ehli'nin sandrklan gibi, meleklerin saytst-
nrn ondokuz oldu§u asla santlmamahdlr.)
Bu (grlgrn Cehennem, Cehennem görev-
lilerinin bu saysr, bu sürede anlaülanlar)
ise, insanlar igin ancak bir ö§üüür.

32. Hayr (onlar ö§ritlenmezler)! §u Aya
ant olsun;

33. Dönüp geldi§i (yahut gitti§i) zaman o
geceye de ant olsun;

34. A§ard(r vakit bu sabaha (gündüze)
da ant olsun;
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35, 36. Hig güphesiz o Cehennem, insan
igin en büyük uyancrlardan biridir;

37. Sizden (imanda, hayrrda) ileri gitmek
veya geri kalmak dileyen kimseler igin (en
büyük uyancrlardan biridir).

38. Herkes, kendi etti§ine kargrhk bir re-
hindir.

39. Ancak sa§ yaränr (amel defterleri sa§-
lanndan verilen sa§dakiler) baSka.

q, 41, 42. Onlar, Cennetlerde olacaklar;
günahl«ärlara: "Sizi bu grlgrn atege sokan
nedir?" diye (uzaktan uza§a) soracaklar.

43. Onlar da diyecekler ki: "Biz, namaz kr-
lanlardan deöildik;"

M."Biz, yoksulu da doyurmazdrk;"

45. "(Bäüla, bog geylere) dalanlarla birlikte
biz de dalardrk;"

ß."Biz, ceza gününü de yalan sayardrkf'

47. "Sonunda ö!üm geldi, bize gatil."

(18) Bu äyeüedn(11-25), Velid bin Mu§ire el-
Mahzimi hakknda näzil olduklan söylenmektedir.
Velid'in sa§mal hayvanlan da, ekinleri de, meyre
bahgeled de, ticaret mallan da goktu. Velid'in yetig-
kin on veya onüg o§lu vardr, hepsi de önemli top
lantrlarda hazrr bulunuyorlardr. O§ullannn da gok
sayda iggileri, köleled oldu§u igin onlar, iglerinibun-
lara gördüüyor ve kendileri her zaman babalannln
gevresinde hazr bulunuyorlardt. Velid, Peygam-
ber'imizden Kuian'r dinleyince, dönüp o§ullanna,
igitti§i kelamrn, insanlann ve cinlerin sözü olmadt-

§rnr, onda briyük bir halavet bulundu§unu ve onun
her zaman galip gelecek harika bir kelam oldu§unu
söyledi. Kureyg, bunu duyunca, onun yüzünden bü-
tün Kureyg'in Müslüman olaca§r endigesine kapldt.
Bunun üzerine Velid'in kardeginin o§lu Ebu Cehil:
gnu bana hrakn" dedi ve yantna gidip kendisinin
Cahiliyye duygularrnr tahrik eden sözler soyleyerek
onu fikrinden caydrrdr. Velid kalkp Kure16 ululan-
nrn yanrna geldi ve Peygamber'imizin deli, kähin,
gäir olmad§rnr söyledikten sonra dügünüp tagtndt;
ölgtü, bigtive büyücü oldu§unu söyledi.
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48. igte (kendilerine gefaat etmeleri igin
tiaptr klan, ba§land I klan ) gefaatgilerin gefa-
ati onlara higbir fayda vermez.

49. Öyleyse onlara ne oluyor ki, bu o§üt-
ten (Ku/an'dan) yüz geviriyorlaP

50,51. Sanki aslandan ürküp kagan ya-
ban egekleri gibi (ö§ütten kaEyorlar).

52. Hayrr!Onlann her bid, kendisine, agrl-
mrg vahiy sahifelednin verilmesini istiyor.
(isrä:93.)

53. Hayrr! Onlar, (hig veya bedeni krya-
mete inanmadrklan igin) ährretten kod<-
muyorlar.

54. Hayr! Ku/an gergehen büyük bir
o§ütlemedir.

55. Artrk dileyen kimse, ondan ö§üt ahr.

56. Yine de Allah dilemedikge onlar ö§üt
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alamazlar (Allah, dilerse, onlann o§üt al-
malannr engeller; ancak onlar, akl ve
hür iradelerini do§ru kullandrklan takdirde
Allah'rn dilernesi de o yönde gergeklegir).
Saknrlmaya layrk olan da yegäne Odur;
ba§rglama yetkisi de yalnrz Onundur.

KIYAMET SÜNES|: ZS

Bu süre, Mekke'de 31. süre olarak näzil olmugtur;
ztO äyettir. Süre, ismini, ilk äyetinde gegen kryamet-
ten almstr.

aisrvrir-LAHi nnan uAninnmim

1. Hayr! Kryamet gününe yemin ederim;

2. Yine hayr! Kendini gok yeren ffal«äda,
ibadetlerde kusur göstermig olmasrndan
dolayr kryamet günü gok pigman olacak
olan, dünyada kötülü§ü gok emreden nef-
se, yahut daha iyisiniyapmadr§rndan do-
layr kendinigok knayacak olan her) nefse
yemin ederim (ki, siz kesenkes yeniden
diriltileceksiniz).

3. §u insan (beden didligiinl«äreden l«äfir),
(onu yeniden diriltmek igin) Bizim onun
kemiklerini bir araya toplayamayaca§rm r-

zr sanryof

4. Evet! Biz, onun parmak uglannr tesvi-
yeye (eski parmak izlerinivermeye) Kaa-
dä2.

5. Hayr! §u insano§lu, önündeki kryameti
yalanlamak (yahut önündeki zamanda da
günah iglemeye devam etmek) ister.

6. O (alay yoluyla): "Klyamet günü ne za-
mandrr?" diye sorar.

7. Nihäyet bu göz kamagtl§r zarman,

8. §u Ay da tutuldu§u zaman,
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9. §u Ay ile bu güneg de birlegtirildigi (iki-

si de batrdan do§du§u, ikisi de karardt§r,
katlanrp dürüldü§ü) zaman,

10. igte o gün insan: "Kagacak yer nere-
si?" diyecek.

11. Hayrr! Higbir sr§rnacak yer yoktur.

12. O gün karar klrnacak yer, yalntz
Rabb'inin huzurudur. (Yahut kullann son
durumlannr belirleyecek olan Rabb'inin
hükmüdür.)

13. O gün gu insan, yapüklanndan ve
yapmadrklanndan haberdar edilir. (O gün
insan, yaptör iyilikten de, kötülükten de,
ilk yaptrklarrndan da, son yaptrklanndan
da, ilk kez kendisi icat edip de, kendisin-
den sonraki insanlara btraktt§t iyiädetten
de, kötü ädetten de, hayattnda sadaka
verdi§r maldan da, geride brraktr§r veya
vakfetti§i, vasiyet etti§i maldan da haber-
dar edilir.)

14. Hayrr! insan (o gün), kendi kendinin
gahididir (kendi bedeninin pargalan onun
yaptrklanna gahitlik edecektir).

15. isterse de bütün özürlerini sayrp dök-
sün. (Özürleri kabul edilmeyecektir.)

16. Ey Muhammed! Kuian't gargabuk
ezber edesin (kagtrmayasrn) diye (vahiy

bitmeden) dilini (onu okumak igin) hareket
ettirme.

17. §üphesiz Kudan'r (senin zihninde)
toplamak ve dilinde okutmak Bize aittir.

18. Bunun igin Biz, onu okudu§umuzza-
man, sen onun okunugunu takip et. (Biz,

Cebräil lisanryla onun okunugunu tiamam-
layrnca, sen arkadan takip et.)

19. Sonra süphesiz onu agrklamak da
Bize aittir.
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20. Hayr, de§il! Siz gelip gegici olan bu
dünyay seviyorsunuz

21. Ve öbür dünyayr brrakryorsunuz.

22. O gün kimi yüzler prnl, ptnl parlayacak.

23. Bu yüzler, hep Rabb'lerine (Onun ce-
maline) bakacaklardrr

24. Kimi yüzler de o gün bumburuguktur.

25. Bel kemi§ini krracak bir felaketle kargt

kargrya oldu§unu sanrrlar.

26. Dikkat edin! Can köpnicük kemi§ine
dayandr§r zaman

27.Ye: "Hani hekim (efsuncu)?" dendi§i
zaman

28. Ve o (can gekigen), bunun geqekten
o ayrrlrg oldu§unu anladr§t zaman

29. Ve bacak baca§a dolagtt§t zaman,

Cü2229
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30. lgte o gün sevk (yollanrg), yalnrz
Rabb'ine (hükmüne) olacak.

31. igte o, (hakkr) tasdik etmemi§ (yahut
maltndan sadaka vermemi§); namaz da
klmamrgtrr.

32. Aksine o, (hakkr) yalanlamrg ve ondan
yüz gevirmigi.

30. Sonra da o, kurula, kurula ailesine git-
migti.

34. Sana yazklar da,yazklar olsun! (Ya-
hut o azap sana da, sana laylktlr.)

35. Sonra yine sana yazklar da, yazlklar
olsun!

36. §u insan, bagrbog (sorumsuz) brrakr-
laca§rnr mr sanryor!

37. O, (dölyata§rna) akrtrlan meniden bir
nutfe (dölözü) deöil miydi?

38. Sonra o (dölözü), bir alaka (kan prhtr-
sr, sülük benzeri yaptsan bir canh) olmug;
derken Allah, onu yaratlp bigimine koy-
mugtur.

39. igte ondan erkek ve digi olmak üzere
bu ikiegivaretmigtir.

lo. igte O (bütün bunlan yapan Allah) ,

ölüleri tekrar diriltmeye Kaadir de§il midir!

irusar sünesi: ze

Bu süre, Medine'de näzilolan sürelerin 13.sü olarak
näzilolmugur; 31 äyettir. Süre, ismini, ilk äyetinde
gegen bu kelimeden almrgrr.

aisMir-LAn innax uAu i n nnlrina

f . insanrn (Adem'in yaratrlmasr asama-
srnda, yahut insanrn gebelik süresinde),
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henüz (insan olarak) anrlan bir gey olma-
dr§r bir nice zaman üzerinden gegmedi
mi!

2. Gergekten Biz, gu insanr katlgrk bir
nutfeden (dölözünden) yarattrk; kendisini
imtihan etmek igin de onu iyi igiten ve iyi
gören kldrk.

3. §üphesiz Biz, insana dogru yolu gös-
terdik; ister bir gükredici (mü'min) olsun,
ister bir nankör (käfir) olsun.

4. Biz, gergekten bütün käfirler igin zincir-
ler, kangallar ve grlgrn bir ateg hazrdamr-
grzdrr.

5. $üphesiz bütün itaatkärlar, käfür katrl-
mrg bir käseden (Cennet garabtndan) ige-
cekler.
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6. Bu l«äse ile, Allah'tn has kullanntn i$ik-
leri ve diledikleri gibi aktttkga akfitrklan bir

§arap prnarrndan igerler.

7. Bunlar (bu nimetlere erigecek olan
Allah'rn has kullarr), Allah igin kendileri-
ne adadrklarr ibadetleri yerine getirirler ve
dehgeti gäyet yayrlmrg olan bir günden
korkarlar.

8. Yine, onlar, Allah sevgisiyle (yahut ken-

di canlarr gekmesine ra§men) yeme§i
yoksula, öksüze ve (mü'min veya käfir)

esire (ve köleler ile tutuklulara) yedirirler.

9. (Onlartavtrlarryla veya sözleriyle derler
ki: ) "Biz size ancak Allah nzast igin ye-

diriyoruz; sizden ne bir kaqtltk, ne de bir
tegekkür beklemiyoruz."

10. '§ünkü biz, o astk suratlt, gattk kaglt

(belah, getin) günde Rabb'imizden korka-
flz."
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11. Onun igin Allah, onlan o günün ger-

rinden korumugtur ve yüzlerine bir panlil,
gönüllerine de bir seving vermigtir.

12. Yine, (din u§runa) stkntlara katlanma-
larrna kargrhk onlara Cenneti ve ipek giy-

sileri bahgetmigtir.

13. Onlar, (Cennette) sedirlere yaslana-
caklar (keyif sürecekler); orada ne rahat-
srz edicisrcak, ne de rahatsrz edicisoguk
görmeyeceklerdir.

14. Cennet a§aglan da yakndan onlara
gölge salacak; kolayca kopanlabilecek
(algacrk meryeled) de emirlerine tiama-

men ämäde khnacaktlr.

15, 16. Yine, gevrelerinde gümüg kaplar
ve billür käse-lerle, gümüg renginde billür
kaplarla dolagrlrr. Säkiler bu Cennet ga-

rabrnr ölgüsünce (azulan, yahut amelleri
ölgüsünde) sunacaklar.

17. Orada onlara, katkrsr zencefilolan bir
kadehten (garaptan) de igirilir.

18. Bu sarap, orada Selsebil adt verilen
bir prnardandrr.

19. Yine, onlann gevrelerinde, her dem
taze olan öyle o§lanlar hizmet igin dolaEtr
ki, sen onlarr gördü§ünde etrafa sagtlmtq
inci taneleri sanlrstn.

20. Yine, sen oranln neresine bakarsan,
srnrrsrz nimetler ve büyük bir saltanat gö-
rürsün.

21. Cennet yalänr üzerinde ince ve kaltn
yegil ipekten giysiler vardlr; onlar, gümüg
(ve altrn /Fatrr:33.Kehf:31.Hacc: 23) bile-
ziklerle de süslenecekler (gümüg ve altln
bileziklerle süslenen krallann debdebesini
de yagayacaklar). Rabb'leri onlara terte-
miz (yahut kendilerini, Allah'tn cemälini
dügünmekten bagka bütün duygulardan
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pek temizleyici) bir garap da igirecek.

22. (Onlara denilecek ki:) "igte bu sizin igin
gergekten büyük bir mül«äfattrr ve sizin ga-
hgmanrz, karglfi§rnl bulmugtur."

23. Ey Muhammed! Gergeken Biz, evet
Biz, bu Ku/an'r sana peyderpey indirmi-
gizdir.

24. Artrk sen, Rabb'inin hükmüne (elgili§i-
nin tebli§ine, o l«äfirlere kargl zaferini er-
telemesine) sabreyle ve sakrn, onlardan
higbir günahl«ära veya higbir tagkrn käfire
uyma!

25. Hem de, sabah, a§am (Sabah, Ö§le
ve ikindi namazlannda) Rabb'inin adrnr
yäd eyle!
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26. Gecenin bir bölümünde de Rabb'ine
secde et (A§am ve Yatsr namazlannr
krl); gecenin uzun@ bir bölümünde de
Onu tesbih et (näfile namaz krl).

27. Gergekten gu insanlar, gelip gegici
olan bu dünyayr seviyorlar; arkalanndaki
a§r(getin) günü ise brrakryorlar.

28. Onlan Biz yarattrk; mafsallannr da Biz
(kaslarla) sa§lam ba§ladrk; diledi§imiz za-
man da onlan (heläk edip) benzerleriyle
tamamen de§igtiririz (yahut ikinci diritigte
bunu yapanz).

29. §üphesiz bu äyetler, pek önemti bir
ö§ütlemedir. Artrk her kim dileyecek olur-
sa, Rabb'ine varan biryoltutar.

30. Allah dilemedikge de, siz (sonuca gö-
türen dilekle) dileyemezsiniz. Qünkü Allah
gergekten ezelden beri Alim'dir (her geyi
hakkryla bilendir), Hakim'dir (bütün iglerini

|NSAN SÜRESi



761 N MÜRSELATSÜRES|

üstün hikmetler üzerine kurandlr).

31. Allah kimidilerse onu rahmetine dahil
eder; o zalimlere ise pek acrkh bir azap
hazrrlamrgtrr.

mÜnseurr sÜResi: zz

Bu süre, Mekke'de 3ti!. süre olarak näzil olmustur;
50 äyettir. Mürselät, gonderilenler almanrndadrr.
Süre, ismini, bagrnda gegen bu kelimeden almstrr.

eisuri lLAxi nnan uArui nneriu
1. BilÖiri ardrndan (i6ni Ouyruklarla) gön-
derilenlere (meleklere, yahut sürekli esen
nizgärlara) ant olsun;

2. Hemen (i6niOuyrutlan yerine getirmek
igin) kasrrga gibi o estikge esenlere de
(meleklere, yahut estikge esen frrtrnalara
da ant olsun);

3. (ilähi buyruklarr yeryüzüne) yaydrkga
yayanlara da (cähillerin ölü kalplerine bilgi
hayaünr yaydrkga yayan meleklere, ya§-
murlan yaydrkga yayan rüzgärlara da ant
olsun);

4. Sonugta (hak ile bätrlr bibirinden) o
ayrrdrkga ayrranlara da (meleklere de,
Kudan äyetlerine de ant olsun);

5, 6. Böylece (hak üzerinde olanlar igin)

özür (tövbe, günahlann ba§rglanmasr ve-
silesi) veya (bätl üzere olanlara da) uyan
olmak igin (peygamberlere) o vahiy geti-
renlere de (meleklere de ant olsun ki) ;

(Yahut Allah'rn Elgisi'ne her türlü hayr
igin gönderilen Ku/an äyetlerine ant ol-
sun; böylece di§er Kitaplann ve dinlerin
hükümlerini kaldrrdrkga kaldrran, hidäyet
eserlerini do§uda, batrda yaydrkga yayan,
neticede hak ile bätrh birbirinden aytrdtk-
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ga ayrran, nihäyet älimler arasrnda özürl
tövbe, günahlann ba§rglanmasr vesilesi,
cähillerigin de uyan olan Ku/an äyetlerine
ant olsun ki,)

7. Size vaatolunan (kryamet, azap) mutla-
ka gergeklegecektir.

8. Nihäyet 9u yrldrzlar söndünildü§ü (ta-
mamen silinip yok olduklan, yahut rgrklan
gitti§) zaman;

9. Su gök de yanldr§r (pargalanrp kapr,
kapr agrldr§r) zaman;

10. §u da§lar da ufalanrp savruldu§u za-
man;

11. Bütün Elgilere (peygamberlere) de
(ümmetled hakknda gahitlik etmeled igin)
belli bir vakit tayin edildi§i zaman (insanlar
arasrnda hakkaniyet ile hükmedilecektir).

12. Bu igler hangigüne brrakrlmrgtrr?

13. insanlar arasrnda hükmetmek (ayrr-
ma) gününe brraklmrgtrr.

14. Bu hükmetme gününü de sana bildi-
ren nedir (bilir misin)?

15. O gün, (peygamberleri, äyetleri) yalan
sayanlann vay haline!

16. Biz, öncekileri (Nüh, Ad, Semüd ka-
vimlerigibi kryametiyalan sayan eski ka-
vimleri) heläk etmedik mi?

17. Sonra gelenleri de onlann ardrna ta-
kaca§rz.

18. igte Biz, mücrimleri (günahkärlan)
böyle yaparrz.

19. O gün, (äyetlerimizi, peygamberleri)
yalan sayanlann vay haline!
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20. Biz, sizi nagiz (baya§r) bir sudan ya-
ratmadrk mr?

21,22. Sonra o suyu belli bir vakte de§in
sa§lam bir yerde (rahimde) tuttuk.

23. igte Biz, (buna) Kaadir olduk. (Yahut
Biz, ona insan bigiminiverdik.) igte Biz, ne
büyük Kaadirleriz!

24. igte o gün, (äyetlerimizi, kudretimizi)
yalan sayanlann vay haline!

25,26. Biz, 9u yeryüzünü diriler igin de,
ölüler igin de (yerin üstünü diriler igin, altrnr
da ölüler igin) toplanma mel«änr krlmadrk
mt?

27. Orada yüce, yüce sabit da§lar var
edip (o da§larda meydana getirdi§imiz su
kaynaklanndan) size tiath su igirmedik mi?

28. O gün, (bu nimetleri) yalan sayanlarrn
vay haline!
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29. (O gün onlara goyle denilecek) "Hay-
din, yalan saydr§rnrz azaba do§ru yolla-
nln."

30, 31. "(Yükselince üg kola aynlan gok
büyük dumanlarda gönildü§ü gibi, ) üg
kola aynlmrg, ne rahat bir gölge veren, ne
de alevden koruyan bir golgeye (Cehen-
nem ateginin dumanrnrn gölgesine hay-
din, yollanrn).

32. Gergeken o ate§, koca konak (kahn
a§ag, devenin boynu) gibi krulomlar sa-

9ar.

33. Her bir kvrbrm, birer san (sanmtrrak
kara) deve gibidir.

34. O gün, (kryameti) yalan sayanlann
vay haline!

35. igte bu, käfirlerin (bazr agamalannda
kryametin dehgetinden hig, yahut faydalr
olarak) konugamayacaklan bir gündür.

36. Zaten kendilerine izin verilmez ki, söz-
de özür beyan etsinler.

37. O gün, (bunlan) yalan sayanlann vay
haline!

38. (Bu ümmetin inGrcrlanna göyle dene-
cek ) "igte bu, (hak ite bätrh ve hakfi ile
haksrzr birbirinden) aytrma günüdür; sizi
ve öncekileri (eski ümmetlerin inkärcrlannr
hesap ve azap igin) topladrk."

39. igte sizin (kurtulmak igin) bir hileniz
varsa, haydin, o hilenizi Bana gösterin!"

40. O gün (bunlarr) yalan sayanlann vay
haline!

41. §üphesiz (küfür ve günahlardan) sa-
knmrg olanlar, o gün rahathk verici gölge-
lerde ve prnar baglannda

42.Ve canlannrn gekti§i meyveler arastn-
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da bulunacaklardrr.

tl3. (Kendilerine goyle denecek) 'Yap-
trklannrzrn kaqrl§r olarak afiyetle yeyin,
igin."

44. igte gergekten Biz, layrkryla iyilikeden-
lerin kargrh§rnr böyle verä2.

45. O gün (gergekleri) yalan sayantann
vay haline!

t[6. Siz (gergekleriyalan sayanlar, bu dün-
yada) yeyin ve gegici olarak faydalantn.
(Sonra göreceksiniz.) Qünkü siz gergek-

ten mücrimsiniz (suglusunuz).

47. O gün (bunlan) yalan sayanlann vay
haline!

tl8. Onlara: "Rükü edin (itaat edin, Allah'ln
huzurunda e§ilin, namaz khn)" denilince,
rükü etmezler.

49. O gün (bu gergekleri) yalan sayanlann
vay haline!

50. Onlar, (bu denli mucizeleri igeren)
Kufan'dan sonra artrk hangi söze inantr-
lar!
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NEBE'sÜnesi: ze

Bu süre, Mekke'de 80. süre olarak näzil olmugtur;
4O äyettir. Nebe', haber demektir. SüIede ktyamet
haberleri anlaüldr§r igin süre, bu ismi almt$tr.

eisiri r-LAHinnax uAninnaxiu

1. Onlar (Mekke l«äfirleri), birbirlerine,
(Peygambede, mü'minlere alay yoluyla)
hangi geyi soruguyorlar (soruyorlar) I

2. O pek büyük haberi soruguyorlar (so-

ruyorlar).

3. O pek büyük haber ki, insanlar, kendi-
sinde (ona inanrp inanmamaktia) ayrrlt§a
dügüyorlar.

4. Hayr! Onlar (bu inkärlanndan dolayt
baglanna gelecekleri) anlayacaklar.

5. Sonra (yine) haylr! Anlayacaklar onlar!
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6. Biz, yeryüzünü bir gegit begik

7. Ve da§lan da (yerin sabit kalmasr igin)
bir gegit birer kazrk klmadrk mr?

8. Ve Biz sizi (erkekler ve digiler olarak)
gift, gift yaratilk.

9. Biz uykunuzu da bir gegit ölüm (yahut
dinlenmelik) krldrk.

10. Biz geceyi de birgegit örtü yapilk;

11. Gündüzü de yagama igin gahgma (ge-
ginmelik) zamanr kldrk.

12. Üstünüzde de sapasa§lam yedi gök
bina ettik.

13. Qok yüksek hararetle yanrp rgk veren
bir kandil (güneg) de var eyledik,

14. Srkrgan ya§mur yüklü bulutlardan da
bol, bo! ya§mur indirdik.

15. O ya§murla taneleri (hububatlan), bit-
kileri (topraktan) grkarmak igin.

16. (A§aglan) sarmag dolag olan ba§lar,
bahgeler de meydana getirmek igin.

17. Gergekten o (hak ile bätrh) ayrrma
(hüküm, karar) günü, mül«äfat ile cezanrn
vaktidir (yahut dünyanrn, bu yaratrlmrgla-
nn varaca§r sondur).

18. O gün Sü/a üfürülecek de, hepiniz
bölük, bölük (zümre, zümre) geleceksiniz.

19. §u gök de kapr, kapr agrlmlg olacak.

20. §u da§lar da yünitülecek; sonra bir
serap olacaktlr.

21. §üphesiz Cehennem gözlemek-
tedir. (Yahut l«äfirlerin kagmamasr igin
Zebänflerin gözetleme yeridir. Yahut
Cennet muhafrzlannrn, Cehennemin üs-
tünden gegeken mü'minleri srca§rndan
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korumak igin gözetleme yeridir.)

22. O Cehennem, tagknlann (azglnlann)
banna§rolacak.

23. Onlar (tiagknlar, azgrnlar) orada ga§-
lar boyu kalacaklar.

24.Orada ne bir serinlik, ne de bir igecek
tatmayacaklar.

%. Yalntz bir kaynar su ve bir irin tada-
caklar.

26. Bu, (yaptrklanna) uygun bir cezadrr.

27. Qünkü onlar, böyle bir hesap gönile-
ce§ini ummuyorlardr.

28. Onlar, Bizim äyetlerimizide yalan say-
drkga saymrglardr.

29. Biz de her geyi bir Kitapte (Levh-r
Mahfüz'da, amel defterlerinde) yutp
saymgrzdrr.

30. (O gün onlara goyle denilecek) "Öy-
leyse haydin, tiadrn! Artrk Biz, size yalnz
azabr arlfiraa§z;'

NEBE'SüRESI
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31. Gergeken takvä sahipleri (aykrnhklar-

dan saknanlar) igin umduklanna kavug-
mak (umduklanna kavugulan mekänlar,
azaptan kurtulug, seaadet) vardtr.

32. Onlar igin harika bahgeler, üzüm ba§-
lan vardrr.

33. Onlar igin memeleribüyümüg (ergen)
yagrt krzlar da vardtr.

3f. Onlar igin dolu Mdeler de vardtr.

35. Orada (dünyada igki igenledn aksine)
ne bo§, ne de yalan bir soz igitmeyecek-
lerdir.

36. Bütün bunlar Rabb'inin katndan bir
mükäfat, yeterlibir ba§q olmak üzere ve-
rilir.

37. O, gu göklerin, bu yerin ve ikisinin

arasrndakilerin Rabb'idir; O, Rahmän'dtr
(dünyada rahmeti, mü'min, käfir, herkesi

Neae'sÜnesi @cüz:30
kapsamaktadrr). O gün insanlarOna hitap
etmeye muktedir olamayacaklad r r.

38. Ruh (Cebräil) ve di§er melekler
srra, stra olup ayakta duracaklan gün,
Rahmän'rn (Allah'rn) izin verdiklerinden
bagkalan konugamazlar; izin verilen de,
dogruyu konugur.

39. igle o, hak (kesin gelecek) gün-
dür. Oyleyse her kim dilerse, Rabb'ine
(mükäfatrna) varan bir yol edinsin.

N.Biz, gergekten siziyakn olan birazap-
la uyarmrgrzdrr. O gün herkes, önceden
iglediklerine göz atacak ve käfir: 'Ah, keg-
ke toprak olaydrm!" diyecektir.

runziAr sÜnesi :zg

Bu süre, Mekke'de 81. süre olarak näzil olmu$ur;
46 äyettir. Näzüit, söküp grkaranlar dernektir. Süre,
ismini, ilk äyetinde gegen bu kelimeden alm6ttr.

eisn ir-LAHinnanuAninnlxial

1. Canlan (käfirledn canlannt) bo§arcasl-
na (giddetle) soküp gtkaran meleklere ant
olsun;

2. Canlan (mü'minlerin canlannt) oldukga
yavasea (sühületle) alan meleklere ant ol-
sun;

3. Yüzdükge yüzen (canlan altrken dalgq-
lar gibi yüzdükge yüzen, yahut ilählemir-
leri süratle indiren) meleklere ant olsun;

4. Sonra (ldfirlerin ruhlannt @henneme,
mü'minlerin ruhlannt da Cennnete götür-
mek igin) kogtukga kogan meleklere ant
olsun;

5. Sonra ig (dünya igledni, ruhlar igin

mükäfat ve azap iglerini hazrlaylp) yö-
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neten meleklere ant olsun (yahut oklan
alabildi§ine giddetle geken gazilere, oklan
olanca gayretleriyle atian, karada, denizde
yüzen, nihäyet dügmana yetigen, hemen
savas baglatan o gazilere ant olsun ki, siz
kesenkes tekrar diriltilip hesaba gekilecek-
siniz).

6. O sarsanrn (ilk Süfa üfürmenin evreni)
sarsaca§r gün,

7. Ardrndan di§erinin (lkinciSü/a üfürme-
nin) onu takip edece§igün,

8. lgte o gün nice yürekler titremektedir;

9. Gözleri (dehgetten) öne bakmaktadrr.

10. Onlar (bedeni diriligi inkär eden
käfirler) derler ki: "Gergekten, bizmi mut-
laka (diriltilip) ilk halimize döndürülmüg
olacrtcnr§z?"

11. "Biz güniyüp bir yr§rn kemik olduktan
sonra öyle mi?"

12. Dediler ki: "igte o zaman bu zararna
bir dönüg olur."

13. igte o (ikinci Sü/a üfürüg), bir tek hay-
kngtrr.

14. igte o zaman birden kendilerini canh
olarak o düzbeyaz topra§rn üstünde bu-
luverirler.
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15. Ey Muhammed! Musa'nln haberi ( krs-
sasr) sana geldi de§il mi?

16. Hani bir zaman o kutsalvädiTuva'da
Rabb'i, ona göyle seslenmigti:

17. "Haydi, Firavun'a git! Qünkü o, gegek-
ten gok azdr."

18.'Ona de ki: 'Senin (küfürden, azgrnhk-
tan) annmaya iste§in var mr? (Seni arrn-
maya davet ediyorum.)"

19.'Ve Rabb'inin yolunu sana gösterme-
me, böylece (Ondan) korkmaya (iste§in
var mr?"

20. Nihäyet Musa, ona (Firavun'a) o en
büyük mucizeyi (kendisine verilen muci-
zelerin en büyü§ü olan beyaz elveya asä,
yahut bütün mucizelerini) göterdi.

21. Firavun, Musa'yr hemen yalancrsaydr
ve kargr durdu.

ruaziArsünesi 766
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22. Sonra (imandan, itaatten) yüzünü
dönüp bozgunculuk yapmaya (Musa'nrn
davasrnr boga grkarmak igin galqmaya)
devam etti.

23. Sonra o (Firavun, büyücüleri, devlet
erkänr) topladr da, (onlara) seslendi;

24. igte göyle dedi: "Ben (Allah'tan sonra)
sizin en yüce tiannnrzrm!"

25. Sonunda Allah, onu hem bu dünyantn,
hem de öbürdünyanrn ibretli azabnagapü.

26. igte hig kugkusuz bunda, (Allah'tan)
korkanlar igin büyük bir ibret vardrr.

27. Sizi (tekrar dirilmeyi inkär eden sizleri)
yaratmak mr daha gü$ür, yoksa gu gö§ü
yaratmak mr? Gö§ü Allah bina etti;

28. Gö§ün (dünyadan, yahut baglangrct
ile sonu arasrndak) irtifarnr yüksek klldt
da, onu (yrldrzlarla, gök cisimleriyle dona-
trp) mükemmel bir düzene koydu;

29. Gecesini de karanhk kldt; (gündüz)
günegin rgr§rnr da ortaya gtkardl.

30. Bunun ardrndan da yerküreyi (tam

küre de§il, devekugu yumurtiast bigimin-
de) yayrp dögedi.

31. Yerden suyunu ve otla§tnt (canhlann
yiyeceklerini) gkardr.

32. Da§lan da (yerkürenin sarsllmamast
igin) sa§lamca yerlegtirdi.

3il. (Bütün bunlar) sizin ve hayvanlanntzln
faydasr igin yapt lmtgttr.

34. Nihäyet o en büyük felaket (kryamet,

Sür'a ikinci üfürüg, Cennet ehlinin Cen-
nete, Cehennem ehlinin de Cehenneme
sevk zamanr) geldi§i vakit,

35. O gün gu insan, yaptklannt (ameldef-

tednde görmekle) hatrrlayacaktr r.

36. Her görene Cehennem de btitün grp
lakl § ryla gosterilecektir.

37. Artk her kim azmrssa

38. Ve bu dünya hayatnr öbür dünya ha-
yatrnatercih etmigse,

39. igte gergekten Cehennem, onun
yegäne son banna§rdrr.

tlO. Her kim de, Rabb'inin huzurunda dur-
maktan kokmugsa ve nefsini kötü azu-
lardan ahkoymugsa,

41. igte gergekten Cennet, onun yegäne
son banna§rdrr.

42.Ey Muhammed! Sana kryameti, onun
ne zaman gelip demirataca§tnt sorarlar.

tl3. Sen onun vaktinianlatmanrn neresinde-
sin ki? (Sen nerde, onun vaktinionlara an-
latmak nerde? O bilgi, Allah'a mahsustur.)

44. Onun nihaibilgisi, ancak Rabb'ine aittir.

45. Sen ancakondan korkanlan uyarmak-
tiasrn.

46. Onlar kryameti görecekleri gün, (me-

zarlannda, dünyada) yalntz bir (günün)
a§am vakti, ya da bir (günün) kugluk vak-
ti kadar kaldrklannr sanacaklardtr.
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ABESE sonesi: eo

Bu süre, Mekke'de 24. süre olarak näzil olmugur;
42 äyettir. Abese, yüzünü e§itti, demektir. Süre, is-
mini, ilk äyetinde gegen bu kelimeden almqtu.

aisrurit-LAxinnenmAruinnnniu

1. O (Muhammed), yüzünü ekgittive arka-
srnrdöndü;

2. O ämä zat, kendisine geldi diye.

3. Sana (onun halini) bildiren nedir (sen
nerden bilirsin)? Belkio, (senden alaca§r
ogütlerle) annacaktl;

4. Ya da o§rltlenecek de, o ö§üt, kendisi-
ne fayda verecekti.

5. Kendisini (dünyahklarryla müsta§ni gö-
rüp Kufan ö§ütlerine) muhtag görmeyene
gelince,
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6. igte sen ona yönelip ilgi gösteriyorsun.

7. Oysakionun (iman edip) arrnmamasln-
dan sana bir sorumluluk yoktur.

8, 9. Ama (Allah'tan, l«äfirlerden, elinden
tutanr olmadr§r igin yol engellerinden) kor-
karak koga, koga sana gelene gelince,

10. igte sen ona aldrrmryorsun.

11. Hayrr! Qünkü bu äyetler, gergekten
büyük bir ö§ütlemedir.

12. Artrk kim, dileyecek olursa, ondan
ö§üt alrr.

13. Bu äyetler, gok gerefli (kutlu) sahife-
lerdedir;

14. O sahifeler, yücedir; tertemizidir;

15. Onlar (meleklerden, peygamberler-
den, vahiy meleklerinden, bu ümmetten)
özel y azarlan n elleriyle yazr lm r gtr r.

16. Onlar (yazarlar), gok gerefli, gok dü-
nisttür.

17. Öldürülesice (canr glkasrca) o insan,
ne nankördür!

18. O (Yaradan), onu hangigeyden yarat-
mr$rr?

19. Onu bir nutfeden (dölözünden) yarat-
mrg da, ona bigim vermigtir.

20. Sonra o yolu (ana kamlndan grkma
yolunu) kendisine kolaylagtr rmrgtl r. (Yahut
hayr ve ger yollannr kendisine müyesser
kilrp her ikisinde de yünimek imkäntnt ver-
migir.)

21. Sonra onun cantnt almrg da, kendisini
mezara koydurmugtur.

22. Daha sonra, diliyece§i zaman onu ye-
niden diriltecektir.
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23. Hayrr! insan, Allah'rn, kendisine em-
retti§ini hä!ä (eksiksiz olarak) yerine ge-
tirmemigtir. (Qünkü her insanrn taksiratr
vardrr.)

24. igte insan, gu yeme§ine bir baksrn!

25. Gergeken Biz, o suyu (ya§muru) dök-
tükge döktük.

26. Sonra topra§r yardtkga yardrk.

27. Böylelikle orada taneler (hububat) bi-
tirdik.

28. Üzüm ba§lan ve sebzeler de (yetigtir-
dik).

29.Zeylin ve hurma a§aglan da (yetigtir-

dik).

30. Gür (sk) a§aglt bahgeler de (yetigtir-

dik).

31. Meyvelerve gaytrlar da (yetigtirdik).

32. (Bütün bunlarr) sizin ve hayruanlannt-

zrn faydasr igin (yaptk).

33. Nihäyet kulaklan sa§treden o haykng
gelince (ikinci kez Süfa üfünllünce);

(1) Riväyetlere göre, iOni Ümmi Mektüm la-

kabryla bilinen Abdullah bin §ureyh, bir gün
Peygambeiimiln(S.) huzuruna geldi. O strada
Kureyg'in ululan orada bulunuyorlardt. Peygam-
be/imiz, bunlar Mäslürnan olduklan takdirde bagka
birgok kimseler de Müslüman olur, umuduyla onlart
itina ile islam'a davet ediyordu. iEe ou strad antlan
iOni Ümmi Mektüm: Ya Resülallah, Allah'tn sana
o§rettiklerinden bana da ö§ret!" dedi ve bunu bir-
gok kez tekrarladr. Kendisi ämä oldu§u igin, Pey-
gambe/imizin, Kureyg ululannrn davet$e meggul
oldu§unu bilmiyordu. Peygambeiimiz, o ortiamda

onun bu rsrarft teklifini hog karglamadt ve yüzünü

e§itip ondan yüz gevirdi. igte bunun üzerine bu

äyetler näiloldu.

Cüz:30

34. O gün kigi, kendi kardeginden (bi-le)

kagacak;

35. Annesinden ve babasrndan da (kaCa-

cak);

36. Eginden ve gocuklanndan da (kaga-

cak).

37. O gün onlardan her birinin kendine ye-
ten büyük bir derdi valdtr.

38. O gün nice yüzler apaydrndr[

39. Onlar (o yüzler), gülmektedir; sevin-
mektedir.

rO. Nice yüzlerde de kedervardtr;

41. Onlarr (o yüzleri) karanltk büniyecektir
(kapkara kesilecektir).

42. igte onlar, l«äfirlerin ve günah-l«ärlarrn

ta kendileridir.
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13. Cennet de (günahlardan saknmrg
olanlara) yaklagtr n ld l§ t zaman;

14. Hekes (kendisi igin) neler getirdi§ini
o§renmig olacaktrr.

tS. lste (durum) öyle (o käfirlerin sandr§r
gibi) degil! Gündüzleri sinen;

16. Geceleri gözüken o gezegenlere ant
olsun;

17. l(aranh§r gegi§i (yahut kararmaya
bagladr§r) zaman geceye de ant olsun;

18. Nefeslenmeye (a§armaya) baglad(r
zaman sabaha da ant olsun ki;

19. Hig güphesiz bu Ku/an, gok serefli bir
elginin (Ceb-räil'in) indirdi§i sözdür.

20. O (Cebräil), pekgüglüdür;Arg'rn Sahi-
bi (Allah) katrnda pek itibarftdrr.

remrinsünesi

Bu süre, Mekke'de 7. süre olarak näzil olmugur; 29
äyeüir. Telwir, dürmek demektir. Sürenin bagrnda
günegin dünilmesi anlaüldr§r igin süreye bu isim
velilmistir.

aisuir-LAFIinnenuANinnenhl

1. §u güneg dünilüp (yerinden) kaldrnldr§r
zatman (qr§t giderildi§izaman, güneg, yö-
nimgesinden uzaklagil rrldr§r zaman);

2. §u yrldrzlar da, karanp döküldü§ü za-
man;

3. §u da§lar da, (yerlerinden kaldrrrhp ha-
vada toz duman olarak) yünitüldü§ü za-
man;

4. On ayllk gebe develer de bagrbog brra-
krldr§r zaman;

5. Yabani hayvanlar bile, (birbirlerinden
krsas allp sonra ölmek üzere) diriltilip
mahgerde topland(r (yahut bütrin yabani
hayvanlann da canl a[ndl§t) zaman;

6. §u denizler de kaynatrldl§l (yahut üst
üste dolduruldu§u, yahut ateg doldurulup
alevlendirildiöi) zaman;

7. Ruhlar da, (bedenleriyle, yahut kigiler,
amel defterleriyle) birlegtirildi§i zaman;

8. Diri, diritopra§a gömülen klz gocuklarr-
na da soruldu§u zaman;

9. Hangi günah sebebiyle öldünilmügler
diye;

10. Ameldefterleri de aglldr§r zaman;

11. §u gö§üzü de srynhp yerinden ahn-
dr§r zaman;

12. Cehennem ategide krzdrrrldl§r (alev-
lendirildi§) zaman;
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21. O, orada emrine uyulan emin bir e!-
gidir. (Cebräil, Allah'a en yakn olan me-
lekler arasrnda emrine uyulan ve fikrine
bagvurulan vahiy emini bir elgidir.)

22. (Ey Mekke'liler!) Sizin arkadasrnrz
(hemgehriniz Muhammed), asla bir mec-
nun da de§ildir.

23. Hem de, antolsun ki, o (Muhammed),
onu (Cebräil'i) o apagrk (do§u tarafrndaki)
ufukta görmü$ür.

24.Zaten o (Muhammed), gaybrn bilgile-
rini (aldr§rvahyi) sizden esirgeyen de de-

§ildir. (Yahut aldr§r vahiyden dolay itham
edilecek de de§ildir.)

25. Bu (Ku/an, melekleri dinleyip onlar-
dan bilgigalmak isteyen) länetlenmig gey-
tianrn sözü de hig de§ildir.

26. Ö/eyse siz (Kur'an'dan yüz gevirmek-
le) nereye gidiyorsunuz?
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27. Bu (Kur'an), britiln älemlere bir ö§üt-
ten ibarettir.

28. O, iginizde dogru olmak dileyenler igin
(ogüttür).

29. Bütün Alemlerin Rabb'i, dilemedikge
de, siz (istikameti mutlaka gergeklegtire-
cek bir irade ile) dileyemezsiniz. (Sonucun
gergeklegmesi igin yalntz sizin dilemeniz
de yeterlide§ildir.)

iurirAn süRESi: 82

Bu süre, Mekke'de 82. srire olarak näzil olmugur;
19 äyettir. infiHr, yanlmak demektir. Sürenin baqrn-
da go§ün yanlmasndan söz edildi§i igin süre, bu
ismi almqtrr.

eisnniulninnnnuAu innaxfur

1. §u gök yanldr§r zaman;

2. §u yrldrzlar da dökülüp da§rH§r zaman;

3. §u denizler de birbirine katrldr§r (hepsi
bir tek deniz oldu§u) zaman;

4. §u mezarlar da altüst edilip ölüler grka-
nldr§r zaman;

5. Herkes ileriye dönük önceden yaptrk-
lannr da, yapmadlklannr da (yahut geride
brraktr§r devamh hayrrlan da) bilmig ola-
cakür.

6. Ey insan! O lütfu keremi sonsuz olan
Rabb'ine kargr senialdatan nedifl

7. O Rabb'in ki, seniyaratmrg da, sana en
güzel bigimi vermig ve seni (vücudunu)
uyumlu, dengeli klmrgtrr.

8. O (Rabb'in), diledi§igekilde (yahut ana-
baba, day, amca gibiyakn akrabadan di-
ledi§i kimseye benzer) tekip etmigtir.
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9. Hayrr! (tutumunuz) asla do§ru de§il! Siz
bu dini yalan sayyorsunuz.

10. Ve hig güphesiz sizin üzerinizde göz-
cüler vardrr;

11. (Sizin üzerinizde amellerinizi yazan)
gok gerefli yazrolar vardrr.

12. Onlar, bütün iglediklerinizi bilirler.

13. Hig kugkusuz iyiler (imanlannda sami-
mi olan mü'minler) Naim cennetlerindedir-
ler (üstün nimetleri bol olan cennetlerde-
dirler).

14. Hig güphesiz kötüler (l«äfirler) de, pek
yakro (kocaman) ategtedirler.

15. Onlar, ocezagününde o Cehenneme
(mutlaka) girecekler (; o ateste yanacak-
lardrr).

16. Onlar higbir zaman Cehennemden ay-
nlacak da de§illerdir.

17.Ceza gününün ne oldu§unu sana ö§-
reten nedir? (Onun ne oldu§unu sen bilir
misin?)

18. Sonra sana ne ö§retti, o ceza günü
nedir?

19. O öyle bir gündür ki, higbir kimse bag-
kasr igin bir gey yapama;z. Talen o gün
ferman, ancak Allah'rndrr.
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MUTAFFIFIN SURESI: 83

Bu süre, Mekke'de 86. süre olarak näzil olmugtur;
36 äyettir. Mutaffifin, ölgü ve tartrlarrna hile katanlar
demektir. Sürenin bagrnda bunlardan soz edildi§i
igin süre, bu ismi alm6ür.

aisnni u-aninnnn mArui nnnnim

t. öge§ive tartryr eksik kullananlann vay
haline!

2. Onlar bagkalanndan ahken tiam ahrlar.

3. Kendileri bagkalan igin ölgtükleri veya
onlar igin tarttrklarr zaman ise eksik verir-
ler.

4, 5. Onlar pek büyük bir gün (kryamet
günü) igin diriltileceklerini hig sanmryorlar
mt?

6. O gün bütün insanlar, Abmbrin Rabb'inin

772
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hükmü igin (mezarlartndan) kalkacaklar. nedir (sen onun ne oldu§unu bilir misin)?

7. Hayrr! Hig güphesiz günahl«ärlann kita-
br (amel defteri, yedi kat yerin altlnda lblis
ile askerinin, onlann ameldefterlerinin bu-
lundu§u) Siccin'dedir,

8. Siccfn'in ne oldu§unu sana bildiren ne-
dir (sen ne oldu§unu bilir misin)?

9. O, yazrlan gäyet agrk yaztlmtg (her gey

oldu§u gibiyazrlrp mühürlenmig) bir kitap-
trr. (Yahut bir kitabrn bulundu§u yerdir.)

10. O gün, (bunlan, hakk) yalan sayanla-
nn vay haline!

11. Onlar, ceza (hüküm) gününü yalan
sayan kimselerdir.

12. Onu (o günü) ise ancak bütün tagkrn-
lar, günah dügkünü olanlar yalan sayar.

13. Kendisine äyetlerimiz okundu§u za-
man: "Eskilerin masallart" derdi.

14. Hayrr! Onlann igledikleri günahlar,
kalplerini karartmrgtrr (paslandtrmlgttr).

15. Hayrr! Gergekten onlar, o gün (krya-
met günü) Rabb'lerini görmekten (Onun
cemälini, rahmetini, yaknlt§tnt görmek-
ten) yoksundurlar.

16. Sonra, onlar, kesenkes o pek yakrcr
(kocaman) ategi boylayacaklardtr.

17. Sonra (kendilerine): "igte yalan saydr-

§rnrz Cehennem budu/' denilecek.

18. Hayrr! Hig güphesiz saalihlerin (iyi-

lerin) kitah (amel defteri, yedi kat gö-

§ün üstünde Arg'tn altnda bulunan)
illiyyün'dadrr. (Yahut amellerin yaztsl, iyi

insanlann ve cinlerin amellerinin yazllt ol-

du§u illiyyün'dadrr.)

19. illiyyün'un ne oldu§unu sana bildiren

20. O, yazlant son derece agtk yaztlmlg
(yahut her gey oldu§u gibi yazltp mühür-
lenmig) bir kitaptrr.

21. O kitaba Allah'a pek yakrn melekler
(kryamet günü) gahitlik edecek. (Yanut o
kitabr bu melekler korur.)

22. Saalihler (iyiler), hig güphesiz Naim
Cennetlerindedir (üstün nimetleri bol cen-
netlerdedir).

23. Onlar orada sedirler üzerinde etraft
seyrederler.

24. Onlarrn yüzünde o bol üstün nimetle-
rin sevincini anlarsrn (görürsün).

25. Kendilerine mühürlü tertemiz bir igki

igirilecektir.

26. Onun mühnl misktendir. (Yahut igimin
sonunda misk kokusu vermektedir.) lgte
yangglar, ancak bunun igin yangmaltdtr.
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27. Onun kanglml dd, Tesnim'dendir
(Tesnim adrndaki prnardandrr).

28. Tesnim, öyle bir prnardrr ki, ondan
yalntz Mukarrebün zümresi (Allah'a pek
yakrn olanlar, onu sade olarak) igebilirler.
(Di§er Cennet ehli ise, onun ancak karrgr-
mrnr igerler.)

29. Gergekten o büyük sugu iglemig olan-
lar (küfnin baglnt gekenler), iman etmig
olanlara (dünyada) gülerlerdi.

30. Yoksul olan mü'minler, (bir arada bu-
lunan) mügriklerin yanlanndan gegerler-
ken de, mügrikler, birbirlerine kag gözle
igaretlegerek alay ederlerdi.

31. Onlar ailelerinin yantna döndüklerin-
de de (mü'min-lerle alay etmeken) zevk
duyuyorlardl. (Mü'minlerin gryabrnda ise,
kag göz igaretleriyle de§il, aglkga onlada
alay edip e§leniyorlardr.)

32. Onlar, mü'minleri gördüklerinde de:
"§unlar var ya, tam sapkrnlardr/'derlerd.

33. Oysakionlar, mü'minler üzerinde bek-
giler olarak gönderilmig de§illerdi.

34. igte o gün (kryamet günü, Tevhid ima-
nr ile) iman etmig olanlar, l«äfirlere güle-
cekler.

35. O mü'minler, sedirlere kurulmug ola-
rak (o kälirlerin kötü halini) seyredecekler.

36. Pekiyi, o l€firler, iglediklerinin cezasl-
na garpilrrldrlar ml? (Elbette!..)

irusirax s0nesi: a+

Bu süre, Mekke'de 83. süre olarak näzil olmugtur;
25 äyettir. ingikak, yarrlmak demektir. Sürenin ba-
grnda go§ün yanlmasrndan söz edildi§i igin süreye
bu isimverilmigir.

eisuir-LAHinnenmAni n nexiu

1. §u gök yanldr§r zaman;

2. Ve Rabb'ine kulak verdi§ (Onun buy-
ru§una boyun e§di§i ) ve buna mecbur
krlrndr§r zaman; (Yahutzaten onun hakkl
olan da budur.)

3. Bu yeryüzü de uzatrldr§r (dümdüz edil-
di§i) zaman;

4. igindekileri de drgarr frrlatrp bogaldr§r
zaman;

5. Ve Rabb'ine kulakverdi§ive buna mec-
bur khndr§t zaman... (yahut zaten onun
hakkr olan da budur.) (igte bunlar oldu-
§unda insan, etti§ini bulacaktl r.)

6. Ey insan! Sen gergekten Rabb'ine
kavuguncaya dek (ölüme dek dünya ig-
lerinde) gaba üstüne gaba harclyorsun;
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nihäyet (kryamette) o gabalannrn kargrl;-

§rnr (hayrr veya ger olarak) bulacaksrn.

7. igte o zaman kimin kitabr (ameldefteri)
sa§rndan verilecek olursa;

8. igte onun hesabrnda kolayhk gosterile-
cek

9. Ve seving iginde (mü'min) ailesine
(Cennetteki hurfl erin yanrna) dönecektir.

10. Kimin de kitabr arkasrndan verilecek
olursai

11. igte o da, feryat edip yok olmayr iste-
yecek

12. Ve grlgrn ategi boylayacakilr.

13. Qünkü gergekten o, (dünyada) ailesi
iginde (dünya varl klanyla) grmarmrgtr.

ir.rgixnxsÜnesi @ cüz:30
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14. Qünkü gergekten o, (Rabb'ine) asla
dönmeyece§ini sanmrgtr.

15. Hayr! Onun Rabb'i, gergekten kendi-
sini pekiyi görmekte idi.

16. Asla öyle de§il! §u günbattstndakiktr-
mrzr (veya beyaz) ufka ant olsun;

17. Geceye de ve onda basan karanlr§a
(gecenin, yuvalanna sevketti§i hayranla-
ra) da;

18. Dolunay olmug Aya da ant olsun ki;

19. Siz kesenkes (öüm, sonra dirilig, son-
ra kryamet agamalanndan) halden hale
u§rayacaksrnz.

20. Öyleyse onlara ne oluyor ki, iman et-
miyorlaP

21. Kendilerine Ku/an okununca, saygl
da gostermiyorlar? (Yahuttilaveti igin sec-
de de etmiyorlaf)
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22. Aksine o käfirler, (Kudan'r, ährreti) ya- 6. Hanionlan yakanlar, o hende§in kena-
lan sayryorlat. nna oturmakta idiler

23. Oysaki Allah, onlann gizlemekte ol-
duklarr geyi (küfni, dügmanh§r) en iyi bi-
lendir.

24.Ey Muhammed! Arük onlara pek aoklr
bir azabr müjdele!

25. Yalnrz, (Ievhid imanr ile) iman edip
saalih (islam'a uygun) igler de yapanlar
müstesnä; onlar igin hig kesilmeyecek bü-
yük bir mükäfat vardrr.

eünÜc sÜnesi: ss

Bu süre, Mekke'de 27. süre olarak näzil olmugur;
2. äyeltr. Bürüc, burglar demektir. ilk äyetinde gök-
lerin burglarrndan söz edildi§i igin süreye bu isim
verilmigir.

e isrvr i r-LAn i n nen nnAu i nnanina

1. Burglarr (on iki burcu, gezegenlerin yö-
rüngeleri, büyük yrldrzlan) olan gu gö§e
ant olsun;

2. Vaatedilen o güne (kryamet gününe) de
ant olsun;

3. $ahitlik eden ve edilene (kryamet günü
gahitlik edecek olan bu Peygamber ile
haklannda gahitlik edilecek olan ümmeti-
ne, yahut bu ümmet ile di§er ümmetlere,
yahut her peygamber ile ümmetine, yahut
Yaradan ile yaratrlanlara, yahut Arefe,
bayram günleri ile hacllara, yahut Cuma
günü ile cemaatine) ant olsun ki;

4. O hendek yaränr (yakrlarak) öldünildü-
ler. (Yahut o hendeklerde mü'minleri ya-
kanlara länet olsun!)

5. O alev, alev yanan ateg dolu hendek.

7. Ve (o mü'minlere) yapmakta olduklannr
seyretmekte idiler.

8. O hendekgiler, srrf, yalntz; Aziz (mutlak
galip) ve Hamid (bütün övgülerin gergek
mercii) olan Allah'a iman ettikleri igin o
mü'minlere dügman kesildiler (onlan ce-
zalandrrdrlar).

9. O Allah ki, gu göklerin ve bu yerin hü-
kümranlr§r yalnrz Kendisine aittir. Zaten
Allah, her geye gahlttir.

10. $üphesiz o mü'min ekekler ile o
mü'mine kadrnlara igkence edip sonra
tövbe etmeyenler var ya, igte (di§er käfirler
igin olan) Cehennem azabr ve daha fazla
yakrcr olan bir azap daha (yahut bu dün-
yada veya öbür dünyada, uygulad;klan bu
yakma azabt daonlar igin vardrr).

11. Kugkusuz (Tevhid imanr ile) iman edip
saalih (islam'a uygun) igler de yapanlara,
altrndan rrmaklar akan Cennetler vardrr.
igte büyük saadet budur.

(4) Riväyetlere göre, bir zamanlar zalim käfirler,
ülkelerindeki mü'minleri dinlerinden döndürmek
igin onlara gok a§rr igkenler uygulamqlar; ancak
mü'minler, yine de imanlannda sebat gösterme-
igler. Sonunda bu l«äfirler bir hendek kazrp iginde
ateg yakmqlar ve mü'minleri bu atege atmakla
tehdit etmigler; fakat o mü'minler, hak dinlerini br-
rakmaktiansa, bu ate$e yanmaya raz olmuglar ve
hepsi, o alev, alev yanan hende§e atrlmrglar.

Bu äyetler, Mekke döneminde mügriklerden a§rr ig-
kenceler gören Müslüman'lan teselli etmigir.
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kr) yalanlamaktad r rlar.

20. Allah da, onlan arkalanndan tiamamen
kugatmqtrr.

21. Hayrr! O (yalan saydrklan), ganh, ge-
reflibir Ku/an'drr.

2,.Kut'an (ash), Levh-r Mahfüz'da bulun-
maktadrr.

TARIK s0nesi: s6

Bu süre, Mekke'de 36. süre olarak näzil olmugur,
17 äyettk. Süre, ismini, ilk äyetinde gegen kelime-
den almqtu.

sisrvrir-LAninnanuAruinnaninrt

1. §u goge ve TänKa (Sabah Yrldrzr'na)
ant olsun;

2. TänKrn ne oldu§unu sana bildiren nedir
(Tänk'rn ne oldu§unu sen bilir misin)?

3. O, rgr§r, karanh§r delen yrldtzdrr.

4. Higbir kimse yoktur ki, onun üzerinde
(sevap veya günah, britün iglediklerinites-
pit eden) bir gözcü (melek) bulunmasrn.

5. igte insan, neden yaratrldr§rna bir bak-
srn!

6. insan, tazyikle dökülen bir sudan yara-
illmr$rr.

7. O su, bel kemi§i ile gö§üs kemikleri
arasrndan grkar.

8. §üphesiz Allah, insanr tekrar hayata
döndürmeye lGadirdir.

9. Bütün gizliliklerin ortaya dökülece§igün
(insan, tekrar hayata döndünilecektir).

10. O gün insan igin ne bir güg vardtr, ne

12. Hig kugkusuz senin Rabb'inin gapma-
sr pek getindir.

13. Qünkü gergekten ilkin yaratan, ölüm-
den sonra tekrar hayata döndüren ancak
Odur.

14. Yegäne Öafür (Cok ba§rglayan),
Vedüd (pek seven, pek sevilen Odur.

15. Arg'rn sahibi, Mecfd (pek gerefli, lütfu
keremisonsuz olan) ancak Odur.

16. Her diledi§ini mutlaka yapan, yalntz
Odur.

17. O ordulann haberi (peygamberleri
yalanlamalan yüzünden yok edilmeleri)
sana geldi, de§ilmi?

18. Firavun'un ve Semüd'un haberi (sana
geldi, de§ilmi?)

19. Hayrr! O küfürde direnenler, hep (hak-
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de biryardrmcr.

11. §u dönüglü (ya§muru buhar olarak
denizlerden aldrktan sonra tekrar dün-
yaya yaödrran) goge (yahut bir devirden
sonra tekrar eski hareket noktasrna gelen
gök cisimlerine) ant olsun;

12. Bu yanlan (ve iginden bitkilerve prnar-
lar grkan) yere de ant olsun ki;

13. Hig güphesiz bu (Ku/an, hak ile bätrlr
birbirinden tamamryla) ayrran pek önemli
bir sozdür.

14. O (Ku/an), hig de gayri ciddi bir söz
de§ildir.

15. Onlar (Mekke'de küfrün bagrnrgeken-
ler), durmadan gergekten ger planlarr ku-
ruyorlar.

16. Ben de, (onlann ger planlannl boga gr-
karmak igin) hep plan yapanm.

17. Ey Muhammed! Sen gimdiliko käfirlere
biraz mühletver (; yakrnda ba.glarrna gele-
ceklervar).

778

A'LA sÜnesi: gz

Bu süre, Mekke'de 8. süre olarak näzil olmugtur;
19 äyettir. A'lä, en yrice demektir. Süre, ismini ilk
äyetinde Allah'rn sfaü olarak gegen bu kelimeden
almrgrr.

eisirir-LAH innanuAni nnaniu

1. En yüce olan Rabb'inin isminitesbih et
(Ona yakrgmayan vasrflardan tenzih et).

2. O Rabb'in ki, yaratmrg da, (her geye)
gekidüzen (mükemmeliyet) vermigtir.

3. Yine O Rabb'in ki, (egyanrn cinsini, tü-
rünü, gahrslannr, miktarlannl sfatlannr,
hareketlerini, ecellerini) takdir etmig de,
(akrl sahibi olmayanlar igin tabii olarak,
akrl sahipleri igin de kendi ihtiyarlanyla)
yol göstermigrir.

4. Yine O, yegilotu (topraktan) grkarmrgtrr

rAnrrsünesi
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(bitirmigtir).

5. Sonra da o otu kapkara kuru göp haline
getirmigtir.

6. Ey Muhemmed! Biz, sana (Kudan'r
Cebräil lisanryla) okutacaöz; (sana öyle
bir kuwetlihatta,verece§iz ki, ) sen arilk
hig unutmayacaksrn;

7. Ancak Allah'rn diledi§i müstesnä(;Allah,
dilerse, unutturmaya muktedirdir). Qünkü
Allah, güphesiz her agrk olanr da, her giz-
lenenide bilir.

8. Hem de Biz, seni(vahyin hfzedilmesin-
de, dindarhkta) en kolay olana muvaffak
klaca§rz.

9. Artrk e§er ö§üt fayda verecekse (bun-
ca ö§ütlerinden sonra küfürde direnenler
drgrnda, faydalanmasr umulan kimselere)
sen ö§üt ver. (Yahut fayda versin veya
vermesin, sen ö§üt vermeye devam et.)

10. (Allah'tan) korkan ö§ütten faydalana-
caktr.

11. Bedbaht olan kimse ise, o ö§ütten ka-
grnacaktrr.

12. O (bedbaht) ki, en büyük ategi boyla-
yacakilr.

13. Sonra orada ne ölür, ne de rahat bir
hayat yagar.

14, 15. Annan (kufürden, günahlardan
annan, zel«ät veren), Rabb'inin ismini de
(kalbiyle, lisanryla) antp da, namaz kllan,
mutlaka feläha ermigtir.

16. Hayrr! Siz (bedbahtlar, yahut goÖu in-
san) bu dünya hayattnt (öbürdünya haya-
tr ndan) üstün tutuyorsunuz.

17. Oysaki öbür dünya hayatl hayrrlt olan-
drr ve en kahcrdrr.

18. Hig güphesiz bu (14. Ayetten itibaren
anlatrlanlar), daha önceki Kitaplarda da
vardrr;

19. ibrahim ve Musa'nrn Kitaplannda da
vardrr.

öAsiYe sünesi: es

Bu süre, Mekke'de 67. süre olarak näzil olmug-
tur; 26 äyettir. ö"S,y", dehgeti her geyi saran olay
demek olup ondan kryamet kastedilmektedir. ilk
äyette gegen bu kelime, süreye isim olmugur.

sisrvriI-LAHinnanuAninnlrtätrt

1. O (dehgeti) her yanr saran kryametin
haberi sana geldi, de§il mi?

2. O gün birtakm yüzlervardrr ki, zelildir;

3. Yorgundur; bitkindir.

4. Onlar, krzgrn ategi boylayacaktrr.

5. Onlara kaynar bir su kayna§rndan igi-

rilecektir.

6. Onlar igin (hayvanlarrn bile yemedi§i)
Dari' dikeninden bagka higbir yiyecek
yoktur.

7. Bu diken, ne semirtir (besler), ne de ag-
h§rgiderir.

8. O gün baztyüzler vardtr ki, seving igin-
dedirler (mutludurlar, nurludurlar).

9. Onlar, igledikleriyle ktvanmaktadtrlar
(hognutturlar).

10. Onlar, yüce bir Cennettedirler.

11. Onlar, orada bog bir söz igitmezler.
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12. Orada durmadan akan ptnarvadlr.

13. Orada yüksek sedirler (tahtlar) vardrr.

14. Yine, (önlerine) konulmug (yahut pr-
narlann kenanna dizilmig) kadehler vardrr.

15. Yine, srra, srlEl yerlegtirilmig yastlklar
vardrr.

16. Yine, yayrlmlg hahlarvardrr.

17. Pekiyi, onlar (yeniden diriligi inl«är
eden l«äfirler), gu devenin (yahut bulutun)
nasrl yaratrldr§rna hig bakmazlar ml?

18. $u goöün de nasrlyükseltlldi§ine;

19. §u da§lann da nasrldikildi§ine;

20. Bu yerin de nastl dögenip yaylldr§rna
hig bakmazlar mr?

21. Ey Muhammed! Artrk sen onlara ö§üt
ver; günkü sen ancak bir ö§üt vericisin.

ÖAglvesÜnesi 
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22. Sen onlann üzerledne bir zorba de§il-
sin.

23,24. Ancak her kim yüz gevidp küfürde
direnecek olursa, igte Allah onu en büyük
azaba u§ratacaktrr.

25. §üphesiz onlann (ölümden sonra) dö-
nügleriancak Bizedir.

26. Sonra onlann hesabrnr görmek de el-
bette Bize düger.

FECR sonesi: ag

Bu süre, Mekke'de 10. süre olarak näzil olmugtur;
30 äyettir. Fecr, gfak anlamrndadrr. Sürenin ilk
äyetindeki bu kelime, ona isim olmugtur.

e isrrr ir-LAH i nnan uAru i n nlrrfivr

1. $afak vaktine (Sabah namazrna, Arefe
günü sabahrna, Bayram günü sabahrna)
ant olsun;

2. O on geceye (Hacc ibadetinin ifä edildi-

§iZilhicce ayrnrn son on gecesine, Rama-
zan ayrnrn son on gecesine) de ant oJsun;

3. Qifte de, teke de (egyanrn gift olanrna
da, tek olanrna da, tek olan Yaradan'a da,
gift olan yaratrlmrglara da, rel«ät saysr gift
olan namaza da, tek olannamazada ) ant
olsun;

4. Gelip gegti§i zerman geceye de ant ol-
sun ki, (o l«äfirler kesenkes azaba u§ratl-
lacaklardrr.)

5. Akh bagrnda olanlar igin bu yeminde el-
bette büyük bir yemin vardrr.

6. Görmedin mi, Rabb'in, (Hüd kavmi
ohn) Ad halkrna ne yaptr!

7. Bunlar, yüksek, yüksek yapllan (yük-
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sek, yüksek direkleri, insanlan gok uzun
boylu, getin) olan irem kentinin sakinleri
(Ad'rn soyundan olan lrem'in torunlan)
idiler.

8. O irem ki, ülkelerde benzeriyaratlma-
mr$r.

9. O vädide kayalan oyan Semüd halkna
da Rabb'in ne yaptrl

10. Kazrkgr (insanlan dört kaz§a ba§lailp
igkence yaptrran, ordugählannda askerle-
rin gadrrlan igin sayrsrz kazrklar gaktrran)
Firavun'a da Rabb'in ne yapt!

11. Onlarrn (Ad, Semüd, Firavun) hepsi
ülkelerinde azgrn[k etmiglerdi;

12. Nihäyet oralarda bozgunculu§u alabil-
di§ine artilrmrglardr.

13. Bunun iqin Rabb'in, onlarrn üstüne
azap kamgrsr indirmigti (gegitli azaplar
ya§drrm6tt).

14. Qünkü senin Rabb'in hig güphesiz hep
gözetlemededir.

(14 O insanlar, gözleri önünde bulunan ve her
zaman kullandrklan devenin nasl hayret verici bir
yaratlsa sahip oldu§una, di§er hayvan türlerinin
yaratrlqrndaki temel vasflardan gok farklt üstün
vasrflara sahip oldu§una bir bakstnlar; bu hayvantn
cüssesinin büyüklü§üne, gücünün fazla ve bün-
yesinin, yerde yüklendikten sonra yavagga aya§a
kalkmak, a§rr yükleri uzak mesafelere taglmak gibi
gördü§ü a§rr iglere uygun bigimde oldu§una dik-
kat etrsinler. Aynca de_ve, agh§a ve susuzlu§a son
derece dayanrkldrr. Oyle ki, kanasya su ifikten
sonra on gün ve daha fazla susuZu§a dayanri az
bir yemekle yetinebilir; di§er hayvanlann yemedi§i

a§aglarr, dikenleri ve bagka geyleri de yer. Aynca
deve, bättin harekeüerinde insana itaatl«ärdtr; kü-
gük, briyük heftes, deve katannt yönebbilir.

recnsÜnesi 
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15. ige 9u insan var ya, Rabb'i, kendisini
imtihan edip bunun igin ona ikramda bu-
lundu§u ve ona bo, bol nimet verdi§ za-
man:'iRabb'im beni üstün kldt" der.

16. Ancak Rabb'i, yine onu imtihan
edip bunun igin rrzknt daralttr§t zetmanl
"Rabb'im bana de§ervermedi" der.

17. Hayrr! Hayrr! Siz öksüze iyilik etmiyor-
sunuz.

18. Yoksula yedirmeye birbirinizi tegvik
bile etmiyorsunuz.(Yahut kendi ailenizi
bile tegvik etmiyorsunuz.)

19. Siz (helä|, haram demeden, kadtnlann
ve gocuklarrn hakknt vermeden ve ha-
ramdan kazandrklarr) mirast da topyekün
yiyorsunuz.

20. Hem de, siz mail astn bir sevgi ile se-
viyorsunuz.
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21. Hayr (bunlan yapmamahstntz)! §u
yeryüzü paramparga oldu§u zaman;.

22. Rabb'inin buyru§u daerigi§i, melekler
de, srra, srra dizildi§i zaman;

23. O gün Cehennem de yerine getirildi§i
zaman, igte o gün bu insan, (käfir, küfninü
ve günahlannr) hatrrlayacak (yahut veri-
len ö§ütlerin gergek oldu§unu anlayacak).
Oysaki (ama) bu haürlama, ne ige yara-
yacak!

24. O zaman insan: "Kegke bu hayatrm
igin önceden bir geyler yapsaydrm!" der.

25. igte o gün Allah'rn azabr gibi hig kim-
se.vap edemez. (Allah'rn azabr en getin
azap olacak. Yahut Allah'rn azerbt, yalnrz
Onun buyru§una ba§h olarak uygulana-
caktrr.)

26. Hig kimse Allah'rn ba§r (zinciri) gibide
ba§ vuramaz.

27."Ey itminan (huzur) bulmugolan nefis!"

28,29,30. "Haydi, sen Ondan hognut, O
da senden hognut olarak Rabb'ine dön
de, saalih kullanmln arastna katrlve Cen-
netime gir!" denilecek.

BELED SüneSi: go

Bu süre, Mekke'de 35. süre olarak näzil olmugtur;
20 äyettir. Beled, gehir demek olup Mekke gehri
kastedilmektedir. Süre, ismini ilk äyetinde gegen bu
kelimeden almsttr.

eisMi!-LAH innlrruAr'r i nnaxiu

1, 2. Asla (o käfirlerin sandrklan gibi de-
§il)l Sen, ignde iken (iginde savagmak se-
nin igin helälolaca§r fetih günü) bu gehre
(Mekke'ye) ant olsun;
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3. Babaya (Adem'e, ibrahim'e) da, onun qo-
cu§una (zürriyetine, yahut Muhammed'e)
da ant olsun ki;

4. Biz gergekten gu insanr nice zorluklarla
kargrlagmak üzere yaratmrgrzldrr.

5. O insan, kimsenin kendisine güg yetire-
meyecek misanryor?

6. O, (gan göhret, Peygambe/e dügman-
hk u§runa): 'Yr§rnlarca mal harcadlm" di-
yor.

7. Kendisini hig kimse görmedi mi (Allah,
onu görmedi mi, hesabrnr sormayacak
mr) sanryor?

recn sünesi
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8. Biz, ona iki göz vermedik mi?

9. Ona bir dil ile iki dudak da vermedik mi?

10. Biz ona (biri hayrr, di§eri ger olmak
üzere) iki yol (yahut süt emmesi igin iki

meme) da göstermedik mi?

11. Ancak o, akabeyi (sarp yokugu) a§-

madr (bu nimetlere gükretmedi).

12. Akabenin ne oldu§unu sana bildiren
nedir (onun ne oldu§unu sen bilir misin)?

13. O, köle azät etmektir;

14. Yahut bir aghk gününde doyurmakttr:

15. Akraba olan bir öksüzü doyurmakttr;

16. Yahut yerde sünlnen bir yoksulu do-
yurmaktrr.

17. Sonra (aynca, Tevhid imant ile) iman

eden, birbirlerine sabn, merhameti tavsiye

Cüz:30

eden kimselerden olmakür.

18. igte bunlar, sa§ yaränr olan (ameldef-
terlerisa§dan verilen, yahut bereket sahi-
biolan) kimselerdir.

19. Ayetlerimizi inl«är edenler ise, sol
yaränrnrn (yahut bedbahtlann) ta kendile-
ridir.

20. Bunlann @zast, her yandan üzerled-
ne kapatrlmrg müthig birategtir.

§EMs sonesi: gt

Bu süre, Mekke'de 26. süre olarak näzil olmu$ur;
15 äyettir. §ems, güneg demektir. Süre, ismini, ilk

äyetinde gegen bu kelimeden almt$lr.

BisMi LIAH innennaAruinnanfu

1. Günege ve kugluk vaktindeki aydrnh§t-
na ant olsun;

2. Günegin (batmasrntn) ardrndan geldiÖi

zaman Aya da ant olsun;

3. Günegin parlaklr§rnr mäydana grkardr§r

(karanh§r aydtnlattr§t, yeryüzünü) aydtn-
lattr§r zaman gündüze de;

4. Günegi örttüÜü zaman geceye de;

5. Gö§e ve onu bina eden kudrete de;

6. Yeryüzüne ve onu (tam küre de§il, de-

vekugu yumurtasl bigiminde) dogeyen
kudrete de;

7. Nefse (Adem'in nefsine, yahut her nef-

se) ve onu düzenleyen (yetenekli klan);

8. Sonra ona kötülü§ü ve takväyt (hayn ve
gerri) ilhäm eden kudrete de ant olsun ki;

9. Nefsi anndtran kimse, gergekten feläha

seleo süResi
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(saadete) ermi§;

10. Onu kötülüklere bulayan kimse ise,
gergekten hüsrana u§ramlgtr r.

11. Semüd kavmi, azgtnh§rndan ötünl
(peygamberleri Saalih'i) yalanlamrgtrr.

12. Hanionlann en bedbahtr, (mucize de-
veyi kesmek igin) ileri atrlmrgtr.

13. Bunun üzerine Allah'rn Elgisi (Saalih),
onlara: "Saktn, Allah'rn o digi devesine,
onun su igme hakkrna iligmeyin!" demigti.

14. Ancakonlaronu (Saalih'i) yalano say-
mrglardr da, deveyi kesmiglerdi. Nihäyet
Rabb'leri, günahlan yüzünden onlan tia-
mamen kaplayan bir azap göndermigti de,
hepsini yerle bir etmigti.

15. Allah, bu igin äkbetinden de korkmr-
yordu. (Yahut deveyi kesen bedbaht, bu-
nun äkbetinden de korkmryordu.)

7U

LEYL sÜneSi: gz

Bu süre, Mekke'de g. süre olarak näzil olmugtur;
21 äyettir. Leyl, gece demektir. Sürenin ilk äyetinde
geceye yemin edildi§i igin sOre bu ismi almrgrr.

1. (Karanh§r, günegi, gündüzü, her geyi)
bürüdü§ü zrrman geceye ant olsun;

2. Aydrnlanmaya bagladr§r zaman gündü-
zedei

3. Eke§i de, digiyi de Yaradan'a da ant
olsun ki;

4. Hig güphesiz sizin galrgmalarrnrz (amel-
leriniz) birbirinden farkhdr r.

5. igte her kim, (Allah'rn hakklnr) verirse,
hem de (Allah'a kargr ayklnhklardan) sa-
krnrrsa;

genas sünesi
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6. (Tevhid kelimesigibi hakk bildiren) en
güzel geyi de tasdik ederse;

7.Bizde, bundan dolayr ona en kolay (ra-
hat) hayata (Cenneti) müyesser krlaca§rz
(hazrrlayaca§rz).

8. Her kim de, (Allah'rn haklannda) cimri-
likederse, hem de kendini (onun sevabrn-
dan, yahut bu dünya nimetleri sebebiyle
öbür dünya nimetlerinden) müsta§ni sa-
yarsa;

9. Hem de, en güzelgeyide yalanlarsa;

10. Biz de, bundan dolayronu en zorha-
yata (Cehenneme) müyesser krlaca§rz
(hazrrlayaca§rz).

11. O, (mezara, Cehenneme) yuvarlandr-

§r zaman da, mah kendisine higbir fayda
sa§lamayacaktrr.

12. Hig güphesiz Bize dügen yalntz, do§ru
yolu göstermektir.

13. Yine hig kugkusuz öbür dünya da, bu
dünya da (her iki cihanda da tasanuf) yal-
nrz Bizimdir.

14. igte Ben sizi alev sagan bir ategle
uyardrm.

15, 16. O ategi, ancak (hakk) yalan sayan
ve itaatten yüz geviren en bedbaht olan
kimse boylayacaktrr.

17. O pek saknan ise, o ategten uzak tu-
tulacaktrr.

18. O (pek sakrnan) ki, annmak igin mahnr
(hayr igin) verir.

19. Hem de, hig kimsenin, mül«äfatrverile-
cek bir iyili§i de kendisinin yanrnda yoktur.
(Kimsenin iyili§ine kargrhk da vermiyor.)

20. Ancak Yüce Rabb'inin hognutlu§unu

Cüz:30

istemek igin (o, mahnrverir).

21.Ye o (anrlan sfatlara sahip olan kim-
se, kendisine bahgedilecek nimetlerle)
mutlaka hognut olacakilr.

DUHA Sonesi: gs

Bu süre, Mekke'de 11. süre olarak näzil olmugtur,
11 äyettir. Duhä, kuglukvaktidemektir. Sürenin ba-
grnda buna yemin edildi§i igin süre, bu ismialmqtrr.

aismir-LAHinnnn uAu inneuinr

1. Kugluk vakine (yahut gündüze) ant ol-
sun;

2. Karanh§r goktüüü (yahut sakinleri
sükünete erdi§i) zaman geceye de ant
olsun ki,

3. (vahyin bir süre kesilmesinden dolayr
mügriklerin: "Rabb'i, onu terk etmig; ona
danlmrg" demelerinin aksine,) Rabb'in
seniterk etmedive sana danlmad.
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4. Hem de, senin igin öbür dünya hayatl,
bu dünya hayatrndan kesinlikle daha iyi
olacaktrr. (Yahut senin igin durumunun
äkbeti, baglangrcrndan kesinlikle daha iyi
olacaktrr.)

5. Hem de, Rabb'in sana (bu dünyada da,
öbür dünyada da gok hayrrlar) verecek
de, sen hognut olacaksrn.

6. Rabb'in, seni biröksüzolarakbulup da,
(amcan Ebu Talib'in yantnda) banndrrma-
drmr?

7. Yine, O, seni (hüküm ve hikmet) yolunu
bulmamrg biri olarak bulup da, seni (isa-
betli dügünme, ilhäm ve vahiy ile, hüküm
ve hikmete) iletmedi mi (bunu ö§retmedi
mi)?

8. Yine, O, seni biryoksul olarak bulup da,
(Hadice'nin mah, ticaret kazancr ile) zen-
gin krlmadr mr? (Yahut seni kanaatkär ve

OUHASüneSi ffi7s6
gönlünü zengin klmadr mr?)

9. Öybyse öksüze gelince sakrn, (onu)
ezme (gücendirme).

10. El agrp isteyene de gelince, sakn,
(onu) azarlayrp kovma.

11. Rabb'inin nimetine gelince, onu da
gükranla an. (Yahut Rabb'inin, sana bah-
getti§i peygamberlik nimetine de, onu teb-
li§ etmekle gükret.)

insinAn sünesi: gc

Bu süre, Mekke'de 12. süre olarak näzil olmugur;
8 äyettir. ingiräh, gönülferahh§r demektir. Sürede,
Peygambe/imizin gönlünün ferahlanmasrndan söz
edildi§i igin süreye bu isim verilmigir.

eisuir-LAr-r innennaArui nnnnim

1. Ey Muhammed! Biz senin gö§sünü
(gönlünü) agrp ferahlatmadrk mr? (Biz,
HakKrn müncätrnr ve halkrn davetini
gönlüne sr§drrmadrk mt? Biz, gönlünden
cehälet dart§rnr kaldrrrp hikmet ferahh§r-
nr vermedik mi? Oncelerivahye muhatap
olman sana a§rr gelirken, sonra Biz, gön-
!üne ferahhk vermedik mi?)

2, 3. Senin belini büken a§rr yükünü (pey-
gamberlikten önceki kusurlannr, hüküm
ve hikmet cehäletini, hayretini, vahye mu-
hatap olma güglü§ünü, kavminin sapkn-
k§r kargrsrnda irgat aczini, kavmini imana
ga§rrdr§rnda onlann, sana dügmanhkta
rsrar etmelerinden duydu§un büyük srkn-
tryr) de senden indirmedik mi?

4. Senin nämrnr, ganrnr da yüceltmedik
mi? (Sana peygamberlik ganrnr bahget-
medik m? $ehädet kelimesinde, senin
adrnr da Kendi adrmrn yanrna koymadlk
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mr? Sana itiaat, Allah'a itaat saymadtk ml?
Meleklerimle beraber sana salät getirip
mü'minlere de bunu emretmedik mi?)

5. igte her zorlu§un yanrnda mutlaka bü-
yük bir kolayhk vardrr.

6. Gergekten her zorlu§un yanrnda mu-
hakkak büyük bir kolayhk vardrr. (Ya-
hut her zorlu§un yanrnda, öbür dünya
müGfaü gibi muhakkak aynca büyük bir
kolayhk daha vardrr.)

Z. Öyleyse sen (tebli§den, gazadan, dün-
ya iglerinden) bogahnca, hemen ibdate
koyul. (Yahut sen namivr bitirince, hemen
duaya koyul.)

8. Ve yalnrz Rabb'ine niyaz et.

riru sOnesi: e5

Bu süre, Mekke'de 28. süre olarak näzil olmu$ur,
8 äyettir. Tin, incir demektir. Sürenin bagtnda incire
yemin edildi§iigin süreye bu isim verilmigir.

eisuir-LAHinnenuAui nnanitvt

f . incire ve zeytine ant olsun; (pek leziz
olan, yenmeyen fazlalt§t bulunmayan, ha-
fif bir grda olan, hazmr kolayla$lran, kant
incelten, balgamr söken, böbrekleri temiz-
leyen, mesanedeki kumlan iäle eden,
bedeni iyi besleyen, ci§er ve dalak tlka-
nrkhklarrnr agan ve daha nice faydalt olan
incire ve hem meyue, hem de katlk olup
sayrsrz faydalanndan dolay Ku/an'da
mübarek a§ag olarak vasflandtnlmtg olan
zeytine ant olasun;)

2. Tür-i Sina'ya (Sina Da§r'na) da ant ol-
sun;

3. §u güvenli kente (Mekke'ye) de ant ol-
sun ki;

Cüz:30

4. Biz gu insanr gergekten en güzel bi-
gimde yaratmrgrzdrr. (Allah insant, boyu
düzgün, äzasr mütenasip ve hayat, ilim,
kudret, irade, kelam (konugma), igitme,
görme srfatlan ile bunlardan bagka di§er
iEni sfatlann ömekleri ve eserleri olan
srfatlara sahip olarak yaratmrgtrr. 'Allah,
Adem'a kendi süretinde yaratmrgtrr." /
Buharil Müstim, ibni Hanbe/ hadisinin an-
lamr da budur.)

5. Sonraonu aga§rlann en aga§rsrna (Ce-
hennem yaränrna, yahutömrünün en kötü
döneminde bulunan ihtiyara) döndürdük.

iruginAH sünesi
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6. Ancak ffevehid imanr ile) iman edip sa-
alih (islam'a uygun) igler de yapanlar müs-
tesnadrr; günkü onlar igin kesintisiz (yahut
minnetsiz) büyük bir mükäfat vardrr.

7. Ey Muhammed! Artlk bundan sonra
(bu gerge§i bildiren bunca agrk delillerden
sonra) ceza (kryamet) günü konusun-
da (delälet veya ifade olarak) hangi gey
(yahut kim) seni yalanlayabilir! (Yahut ey
insan! Bunca delillerden sonra diniyalan-
layp inkär etmene sebep nedir?)

8. Allah, hükmedenlerin (karar verenlerin)
en üstünü de§ilmidiP (Elbette ki, öyledir.)

ALAK sünesi: go

Bu süre, Mekke'de 1. süre olarak näzil olmugur;
19 äyettir. Sürede insanrn alaktan (l<an prhtrsrn-
dan, sülükü andrran ve onun gibi yaprgkan olan bir
canldan) yaratrldt§r anlatrldr§r igin süreye bu ismi
almrgtr.
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eisruiLLAxinnlnuAruinneniu

1. Yaratian Rabb'inin adrnr anarak oku!

2. O, insanr birkan prhtrsrndan (sülükü an-
drran yaprgkan bir canhdan) yaratmrgür.

3. Oku! Zaten senin Rabb'in en büyük lüt-
fu kerem sahibidir.

4. O, kalemle yazmayt ö§retmigtir.

5. O, insana bilmediklerini ö§retmigtir.

6,7. Hayrr! Hig kugkusuz gu insan, kendi-
ni müsta§ni (ihtiyagsz) görünce (gördü§ü
igin), azar (tagknfuk gösterir).

8. $üphesiz o son dönüg ,yalntz Rabb'ine-
dir.

9, 10. Namaz krlarken bir büyük kulu
(Muhammed'i) engellemeye gahgan o
kimseyigördün mü?

11. Gördün mü (baksana): Yao ku!, do§ru
yolüzerinde idiyse!

12. Yahut tal«äyr (saknrrilr§r) emrediyor
idiyse!

13. Gördün mü (baksana):O (engelleme-
ye gahgan kimse), ya do§ruyu yalan sayr-
yorve haktan yüz geviriyor idiyse!

14. O (engellemeye gahgan), Allah'ln,
(onun yaptrklannr) güphesiz gördü§ünü
bilmedimi?

15. Hayrr! Ant olsun ki, e§er o, (bundan)
vevgegmeyecek olursa, Biz, kesenkes
onun pergeminden tutup (Cehenneme)
sünikleyece§iz.

16. O yalancr, günahl«är pergeminden (tu-
tup Cehenneme sünlkleyece§iz).

17. Artrk o, kendi meclisini (omuzdaglarr-
nr) ga§rrsrn, dursun.

TIN SURESI
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18. Biz de Zebänileriga§rraca§rz.

19. Hayrr! Sakn, ona uyma; yalnrz AIlah'a
secde etmeye ve yalnrz Ona yaklagmaya
(tapmaya) devam et.

Cüz:30

KADR sÜnesi: gz

Bu süre, Mekke'de 25. süre olarak näzil olmu$ur; 5
äyettir. Sürede lGdir gecesi anlatldt§r igin ona bu

isimverilmigir.

eisrvrir-LAI-rinnanuAruinnanfu

1. $üphesiz Biz onu (Ku/an't) l(adir ge-

cesinde (pek önemli iglerin ve hükümlerin
takdir edildi§i gecede, di§er gecelerden
daha gereflive üstün olan gecede) indir-
migizdir (indirmeye baglamrgtzdtr; Levh-t
Mahfüzdan Cebräil'in uhdesine indir-
migizdir; Kadir gecesinin faziletiyle ilgili

Kur'an äyetleri indirmigizdir).

2. Kadir gecesinin ne oldu§unu sana bil-
diren nedir? (Kadir gecesi nedir, sen bilir
misin?)

3. Kadir gecesi, (iginde bu ay bulunma-

AI-AKSURESI
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yan) bin aydan (pek gok aylardan, uzun
bir ömürden) daha hayrdrdrr.

4. O gece meleklerve Rüh (Cebräil, yahut
meleklerden özel bir slnrf), Rabb'lerinin iz-
niyle (emriyle, tiakdir edilen) her bir ig (ya-
hut her bir insan) igin inerler de, inerler.

5. O gece tanyeri a§anncaya dek bir se-
lamdrr (selamettir; meleklerin, mü'minlere
selam vermesiyle geger).

BEYYINE sonesi : gs

Bu süre, Medine'de näzil olan sürelerin 1S.sidir; 8
äyettir. Beyyine, apagk delil demektir. Sürede bu
delilden söz edildi§i igin süre, bu ismi almrgtr.

eisi,ti r-LAni nnennnArui nnlxiu
1. Kitap Ehli'nden ve mügriklerden olan
käfirler, kendilerine bu apagrk delil (Pey-
gamber) gelinceye dek, dinlerinden (ya-
hut son peygamber gelince, kendisine
iman edeceklerine dair verdikleri sozden)
aynlacak de§illerdi.

2. Bu apagrk delil, Allah tiaraftndan gönde-
rilen, (bäilldan) tertemiz sahifeleri okuyan
ganh bir Elgidir.

3. Bu sahifelerde dosdo§ru yazrlar (hü-
kümler) vardrr.

4. Kendilerine Kitap verilmig olanlar
(Yahudi'ler ile Hlristiyan'lar) da, ancak o
apagrk delil kendilerine geldikten sonra
(ona iman etmek konusunda) gruplara
aynldrlar.

5. Oysaki onlara ancak, diniAllah'a hälis
klarak ve hanifler (bätlla iltifat etmeyip
hakka yönelmigler) olarak, yalnlz Ona
tiapmalan, namazt da gere§ince klmalan,
zekätr da vermeleri emredilmigti. igte dos-

>u:rzsszsrr:rrrr--r-rr-rrz:z::23§d

do§ru din de budur.

6. $üphesiz Kitap Ehli'nden (Yahudi'ler ile
Hrristiyan'lardan) ve Allah'a ortak kogan-
lardan olan l«äfirler, Cehennem ateginde
olacaklardrr; onlar hep orada kalacaklar-
drr. igte yaratrklann en kötüsü onlardrr.

7. §üphesiz o kimseler ki, (Ievhid imanr
ile) iman etmigler ve saalih (islam'a uy-
gun) igler de yapmrglar, igte yaratrlmrgla-
nn en hayrrhsr, onlann ta kendileridir.

8. Rabb'leri l<atrnda onlann mül<äfatlan,
alündan rrmaklar akan Adn Cennetleridir;
onlar, sonsuzolarak hep orada kalacak-
lardrr. Allah, onlardan hognut olmug; onlar
da Allah'tan hognut olmuglardrr. igte bu
(mül«äfat), Rabb'lerinden (hakkryla) kor-
kanlar igindir.

xloR, eEYYiNle
sünesi



791

ziufutsünesi: gg

Bu süre, Medine'de näzil olan sürelerin 8.si olarak
inmigtir; 8 äyettir. Zilä|, btilrük deprem demektir.
Sürcde kryamet depremi anlatldr§r igin ona bu isim
verilmigtir.

e isilt i r- LAH i n nen uAn i n RAHitvt

1. §u yeryüzü, (birinci veya ikinci kez
Sü/a üfürüldüöünde) o olanca giddetiyle

sarsrldr§r zamani

2. §u yeryüzü, a§trltklannt (ölüleri, hazine-
lerini) da drgarr grkardr§t zaman;

3. insan (dehgete kaprlan insan, yahut
bunu inkär eden käfir) da: "Ne oluyor
buna?" dedi§i zamani

4. igte o gün yeryüzü, bütün haberlerini
(üzerinde iglenmig olan bütün haytrlan ve
gerleri, yahut bu dehget verici hareketleri-

Cüz:30

nin sebebini) anlatacaktrr.

5. Qünkü senin Rabb'in, (bunu) ona bildir-
migtir (emretmigtir).

6. igte o gün bütün insanlar, yaptklannrn
kargrh§rnr görmek igin (mezarlanndan) gr-

kp da§rnrk srnflar halinde (hesap yerine)
akn edecektir.

7. Arfik her kim, zerre miktiarr hayrr yapa-
cak olursa, onu göreceki

8. Her kim de, zerre miktan ger (kötülük)
igleyecek olursa, onu görecektir.

AoiYAr sünesi: too

Bu süre, Mekke'de 14. süre olarak näzil olmugtur;
11 äyettir. AOiyat, fogan atlar demektir. Sürenin ba-
grnda, kogan atlara yemin edildi§i igin ona bu isim
verilmigir.

aisilrir-LAxinnan mAui nnanim

1. O hanl, hanlkogan savas atlanna;

2. Bu arada trrnaklarryla krvrlcrmlar gakan

o atlara;

3. Derken, sabah vaktinde baskn yapan
o atlara;

4. O srrada tozu dumana katian o atlara;

5. Nihäyet dügman toplulu§nunun ortast-
na dalan savas atlanna ant olsun ki;

6. Hig kugkusuz gu insan, Rabb'ine kargt
gok nankördür (;äsidir; cimridir).

7. Higgüphesiz insan kendisi (yahutAllah)
de, buna gahittir.

8. Hig kugkusuz onun mal sevgisigok agt-
rrdrr (; o, mal sevgisinden dolayt gok cim-
ridir).

zirzAlsünesi
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9. §u insan, nigin anlamryor (dügünmü-
yor) ki, mezarlarda bulunanlar, diriltilip dr-
gan grkanlaca§r zaman;

10. Kalplerde bulunanlann (iman ve küf-
nin, hayrdar ile kötülüklerin), agr§a grkan-
laca§r zerman, (Biz, mutlaka onun yaptrk-
lan n rn @zasrnr verece§iz)?

11. Qünkü hig güphesiz onlann Rabb'i, o
gün (onlann dünyada bütün yaptrklarrn-
dan) hakkryla haberdardrr.

Aoiynrs0nesi mß2
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KAAR|A sÜnesi: ror
Bu süre, Mekke'de 30. süre olarak näil olmugur;
11 äyettir. lQaria, garpan felaket demektir. Sürenin
bagrnda zikredien lGaria, ona isim olmugtur.

aisi,rir-LAr-r inRAxruANi nnaniu

1. O garpacak olan felaket!..

2. Nedir o garpacak olan felakeP

3. O garpacak olan felaketin ne oldu§unu
sana bildiren nedir? (Nedir, bilir misin?)

4. O gün gu insanlar, yayrlmrg (süniler
halinde ategin etrafrna perigan halde glr-
prnan) pervaneler gibi olacaklar.

5. $u da§larda, atrlmrg (ditilmig) renkliyün
gibiolacaktrr.

6. Artrk her kimin trartrlan sevaplarr a§rr
gelecek olursa;



IGARiA, TEKASÜR
süREsl

7. igte o, ho§ (hognutedici) birhayattaola-
cakttr.

8. Her kimin de tiartrlan sevaplan (günah-
lanndan) hafif gelecek olursa;

f. igte onun ana yurdu, häviye olacak.
(Yahut o, tepetiaklak häviyeye atlacakilr.)

10. Häviye'in ne oldu§unu sana bildiren
nedir? (Häviye nedir, bilir misin?)

11. O, krzgrn bir ategir.

TEKASüR sÜnesi: toa.

Bu süre, Mekke'de 16. süre olarak inmigi4 8
äyettir. Teldsür, goklukla övrinmek yang demektir.
Sürede Cähili1rye Arap'lannrn bu kotü gelene§ian-
latldr§r igin ona bu isim verilmigir.

eisiltiLLAxinnaxuAttinnaniu

1. (Mal, evlatve adamlannrzrn) goklu§uyla
övünmek yanfl, sizi o denli meggul etti ki;

2. Sonunda (bunun igin) mezarlan bile zF
yaret ettiniz (; mezarlardaki ölülerinizi bile
saydrnrz. Yahut mal, evlat ve adamtan-
nrzn goklu§uyla övünmek yangr, ölünceye
dek sizi megguletti).

3. Hayrr! Siz (can verirken, yahut mezar-
da) anlayacakslnlz.

4. Sonra yine hayr! Siz (kryamette) anla-
yacaksrnrz.

5. Hayrr! E§er siz (önünüzdekitehlikeleri,
bu yapüklannzrn äkbetini) kesin ohrak
bilmig olsaydrnz (, boyle davranmazdt-
nrz).

6. Ant olsun ki, siz kesenkes o pek yaktcl
(kocaman) atesi (önce uzal«tan) gorecek-
siniz.

7. Sonra ant olsun ki, siz kesenkes o ategi
(igine girip yagayarak) göreceksiniz.

8. Sonra ant olsun ki, siz o gün (dünya-
da yararlandr§rnz) nimetlerden kesenkes
sorguya gekileceKiniz.

a



ASR, HÜMEZE
SÜRESiCüz:30

ASR SÜRESi: 103

Bu süre, Mekke'de 32. Süre olarak inmigtir; 3 äyettir.
Rsr, iXinOi namazt, ikindi vakti, yüz yrl, zaman an-
lamlanna gelmektedir. Sürenin bagrnda Asfa ye-
min edildi§i igin, süreye bu isim verilmigtir.

aisrvr i lLeH i n nnn uAu i n nlnlm

1. Asr'a (bu Peygamberasnna, lkindivat<-
tine ikindi namazlna, zamana, yüz yrla)
ant olsu ki;

2. insan, hig kugkusuzzarardadu.

3. Ancak (l-evhid imanr ile) iman edip saa-
lih (islam'a uygun) igler de yapanlar ve bir-
biderine hakk tavsiye denler, birbirlerine
sabn da tavsiye edenler müstesna.

794

HÜMEZE SÜRESI: 104

Bu süre, Mekke'de 32. süre olarak inmigtir; 9 äyettir.
Hümeze, insanlan gekigirmeyi, onlarla alay etneyi
ädet haline getiren kimse demektir. Sürenin bagrn-
da gegen bu kelime, ona isim olmugur.

eisMir-LAr-r in nanuArui n nenim

1. Yüze kargr alay etmeyi, arl«adan ge-
kigtirmeyi (yahut sözleriyle, hareketleriyle
kötülemeyi) ädet edinen her gahsrn vay
haline!

2. O gahrs ki, gok mal biriktirmig ve onu
sayp durmugtur. (Yahut biriktirdi§i büyük
ma[, zamanrn hadiseleri igin hazrrhk say-
mrgtrr.)

3. O, mahnrn, kendisini (dünyada) gergek-
ten ebedi(ölümsüz) krldr§rnr sanrr. (Böyle
sanan insan gibi davranrr.)

4. Hayrr! Ant olsun ki, o, kesinkes
Hutiame'ye atrlacaktr r.

5. Hutiame'nin ne oldu§unu sana bildiren
nedir? (Hutame nedir, bilir misin?)

6. O, Allah'rn yakrlmrg ategidir. (Allah tara-
frndan yaklmrg ve söndünilmesi mümkün
olmayan ategtir.)

7. O ateg ki, yüreklerin igine kadar igler.

8, 9. Süphesiz onlar, uzun direklere ba§-
lanmrg olarak, o ateg, üzerlerine kapatlla-
caktrr. (Yahut güphesiz o ateg, uzun direk-
lerle üzerlerine kapatr lacaktr r.)

r[t- s0nesi: 105

Bu süre, Mekke'de 19. süre olarak inmigtir; 5 äyettir.
l(äbe'yi ykmak amaoyla yola grkan filli orduyu an-
lattür igin süreye bu isim verilmigir.
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eisüir-LAx in nanuAruinnanirvr

1. Ey Muhammed! Rabb'in, o filyaränrna
(Sana'da bir kilise yaptrdrktan sonra ha-
crlan Käbe yerine buraya gekmek igin
Käbe'yiyrkmak üzete, iginde filleri de kul-
landr§r ordusuyla Mekke yaknrna kadar
gelen Yemen hükümdan Ebrehe ve or-
dusuna) nasrl(neler) yaptr, görmedin mi?
(Görmüg gibi kesin bilgi sahibi olmadrn
mr?)

2. Onlann ger planrnr boga grkarmadr mt?

3. Ve onlann üzerine sürü, süni kuglar
(yerden yükseklere kaldrrdrklan büyükge
taglan, büyük avlannrn üzerine brrakarak
onlarr öldüren kartal sürülerini) gönder-
medimi?

4. O kuglar, onlann üzerine o sert düz tag-
larr ( dünyanrn gok eski ga§lannda o bölge
deniz oldu§u igin, sert ve düz bir hale gel-
mig olan o tiaglan, yahut taglagmr§ gamur
kesekleri) atryorlardr.

5. Sonunda Allah, onlan bocek yemig ekin
yapra§rna (yahut hayvanlann yedikten
sonra drgkr olarak dqarr atttklan samana)
döndürdü.

Cüz:30

KUREY§ SoneSi: rOe

Bu süre, Mekke'de 29. süre olarak näzil olmustur; 4
äyettir. Sürede Kureyg'in eski ticareti anlattldt§t igin

ona bu isim verilmigir.

eisrur i r-LAx i n nan mAru i n nexina

1. Kureyg'in (uzak ülkelere ticariseferler
yapmaya) ahgtrnlmtg olduklan igin;

2. Kureyg'in, (önceleri Mekke slnlrlart,
Ukäz ve Zü'l Mwäz panaytrlan ile slntr-
h olan ticaretleri, reisleri olan Hägim'in,
gevre ülkelerin hükümdarlarrndan aldr§t
ticaret iznive @l Arap'hrrntn kabile reis-
lerinden aldr§r yo! güvencesi sayesinde)
krg (mevsiminde Yemen) ve yaz (mevsi-
minde de §am) seferlerine linni'Oir tutut
olarak) ahgtrrrlmrgolduklan (ve bu sayede
bol kazanglara kawgtukan) igin;

FlLSURESI
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KUREY§, MAUN,
KEVSER SURESIGüz:30

3. Arfik onlar da, yalnv, bu Beytin
(Käbe'nin) Rabb'ine tapsrnlar (;Ona ortak
kogmasrnlar).

4. O Rabb ki, (onlara lütfetti§i bu ticari
seferler sayesinde) kendilerini (gegmigte
gektikleri) aghktan doyurmug ve (gol ga-
pulculanndan) güvenli krlmrgtr r.

MAÜru SüRESI: 107

Bu süre, Mekke'de 17. süre olarak inmigtir; 7 äyettir.
Mäün, evlerde en gok kullarulan egya demekdir.
Sürede, bu egyanrn i§reli olarak verilmesine engel
dan kimseler, anlatild§r igin ona bu isim verilmigir.

sisilrir-raxinmnmAruiRRAHfM

1. Sen, bu dini (islam'r, yahut öbür dünya
cezasrnr) yalan sayanl gördün mü?

2. igte o, öksüzü itip kakan;

3. Yoksulu doyurmaya da (ne kendi aile-
sini, ne de bagkasrnr) tegvik etmeyendir.

4. igte o namaz krlanlann (mügriklerin /
Enfäl:3V) vay haline!

5. O namaz klanlar ki, namazlanndan
gafillerdir (namazrn amact olan Tevhidive
salähr dr§ünmezler).

6. Onlar ki, (bagkalarrna yedirirken de)
gösterig yaparlar.

7. Ve (Allah igin) mäliyardrma (yahut i§ne,
keser, balta, orak, Yazan gibi evlerin ön-
celikli ihtiyag-lan ohn äletlerin i§reti olarak
vedlmesine) engel olurlar (ailelerine bun-
hn isteyenlere vermelerini yasaklarlar).

KEVSER SüneSi: ros
Bu s0re, Mekke'de 15. süre olarak inmigir; 3 äyettir.
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Sürede, PeygambeCimize Kevser verildi§i anlatild-
§r igin ona bu isim verilmigir.

aisMir-LAHinnanuAxinneniln

1. Ey Muhammed! $üphesiz Biz sana
Kevseri (ilim, amel, iki cihan geref ve sa-
adeti gibipek pk hayrr, Kevser rrma§lnl,
Kevser havuzunu, ümmetini, ümmetinin
älimlerini, evlat ve gevre, Peygamberlik ve
Kuian ) verdik.

2. Qrleyse sen, yalnrz Rabb'in igin namaz
'klve deve kurbanrnr (mügriklerin aksine,)
yalntz Allah:rn adryla kes.

3. Sana hrng besleyen, gergekten sonu
kesik (güdük) olanrn ta kendisidir.



xlrinüru, runsn
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xArinÜu sünesi: tos
Bu süre, Mekke'de 18. süre olarak inmi$ir; 6 äyettir.
l(äfinln, käfirler demektir. Süre, l«äfiriere hitap em-
riyle ba$adr§r igin bu ismialmstr.

Cüz:30

tapacakdegilim.

5. Benim taptr§rma da siz higbir zaman
(ofiak kogmadan) tapacak de§ilsiniz.

6. Sizin dininiz size; benim dinim de bana!

NASR SÜRES|: 110

Bu süre, Medine'de näzil olan sürelerin 17.sidif
3 äyettir. Nasr, yardrm demektir. Sürcde, Allah'm,
Peygambe/imize yardrmr anlatldr§r igin ona bu
isimverilmigir.

eisi,ri r-LAxinnnnuAruinnaxfut

1. Allah'rn o yardrmr ve o fetih (Mekke fet-
hi, di§er bölgelerin fethi) geldi§i zaman;

2. insanlarrn da akrn, akn Allah'rn dinine
girmekte olduklarrnr gördü§ün zaman;

3. Bundan dolay Rabb'ine hamdederek
Onu tesbih et ve (ümmetin igin) Ondan
ba§r$anma dile. Qünkü O, gergetkten

ezelden beri Tewäb'trr(samimi olan btitün
tövbeleri kabul edendir).

aisrvrir-LAuinnexuAttinnnniltrt

1. Ey Muhammed! (Sana: "Birsüre sen bi-
zim gibiputlan Allah ortak kogarak ibadet
et; birsüre de biz, senin gibiputlan Allah'a
ortak kogmadan yalnrz Allah'a ibadet ede-
lim" diye öneride bulunan Kureyg'in, küfre
saplanmrg ve iman etmeleri asla beklen-
meyen o käfirlerine) De ki: Ey l«äfirler!

2. Sizin tapmakta olduklanntza ben tap-
mam.

3. Siz de benim taptr§rma (ortak kogma-
dan) tapan de§ilsiniz.

4. Sizin tiaptr§rnrza ben higbir zaman da

TEBBET SÜRESi :111

Bu süre, Mekke'de 6. süre olarak näil olmugtur;
5 äyettir. Tebbet, "Kurusun" demektir. Sürede Ebu
Lehebe bu kelime ile becldua edildi§i igin ona bu
isim verilmigir.

eisilrilLAlrhnamuAui nnauiu

1. Ebu Leheb'in iki elikurusun! Zaten ku-
rudu da.

(Peygambe/imizin, akrabastnl toplaytp
onlan islam'a davet etmesi üzerine amca-
sr Ebu Leheb'in: "Heläkolasln!Bunun igin
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mi biz ga§rrdrn?" delp Peygambe/imize.
atmak üzere eline tqg ald§r igin "iki eli..."
denilmigtir.

Yahut onun tamamr yok olsun!/Qünkü ki-
ginin bütün varh§r da elleriyle ifaäe edilir./

Yahut onun elleriyle yaptrklan yok olsun;
boga gitsin ve kendisi de heläk olsun!

Yahut Ebu Leheb, bu dünyada da hüsra-
na u§rasrn; öbür dünyada da.)

2. Onun ma[ ile kazandrklarr (babasrndan
kalan mah ile kendisininbizzal kazandr§r
mallar, yahut mah ile onunla elde etti§i
neticeler, kazantmlar, itibar, gevre, fayda
umdu§u amelleri, o§lu Utbe) ona higbir
fayda sa§lamadr.

3. O, alevli bir ategi boylayacaktrr.

4, 5. Ve boynunda liften bir ip bulunan
odun hamah kansr da (zengin oldu§u hal-
de cimrili§inden dolay, boynuna liften bir
ip alrp bizatodun tagryan, yahut insanlar
arasnda fitne ategi yakmak üzere odun
hamalh§r yapan, kovuculuk yapan kanst
da, o ategi boylayacakhr).
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ixl.As sÜRESi: 112

Bu süre, Mekke'de 22. süre olarak näzil olmugur; 4
äyettir. Sürede, Tevhid inanq özlü olarak anlatrldr§r
igin ona bu isim verilmigtir.

reaeEr sünesi

eis ur i ILAH i n nen uAru in n+r irta

1. Ey Muhammed! De ki: O, bir tek olan
(bütün celälve kemälsfatlannr häiz bulu-
nan) Allah'tr.

2. Allah, yegäne Samed'dir (bütün ihtiyag-
lar igin yalntz Kendisine bagvurulan ulular
ulusudur. Allah, zäil olmamrg ve olmaya-
cak olan yegäne Däim ve Bäki'dir. Allah,
her istedi§ini yapan ve her diledi§ine hük-
medendir).

3. O, ("melekler, Allah'rn krzlandr/'diyen
mügriklerin, "Uzeyr, Allah'rn o§ludr/' di-
yen Yahudi'lerin ve "isa, Allah'rn o§ludud'
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inues, reur, ruAs
sünesi

diyen Hrristiyan'lann iddialarrnrn aksine)
do§urmamrgtt r ve do§urulmamt gür.

4. Higbir kimse Ona denk (eg, benzer) de
olmamr$tr.

FELAKSÜRES|: TTE

Bu süre, Mekke'de 20. süre olarak näzil olmu§tur;
5 äyettir. Sürenin ilk äyetinde gegen felak, ona isim
olmugtur.

Cüz:30

2. Bütün insanlann O mutlak hüktimdan-
na!

3. Bütün insanlann O yegäne Tannstna!

4. O sinsi pek veseveseci geytantn serrin-
den!

5. insanlann kalplerine vesevse verip du-
ran o geytanrn gerinden!

6. Cinlerden ve insanlardan olan o seyta-
nrn gerrinden!..

eisilri r-LAxinnax nrtAuinnmiu

1. Ey Muhammed! De ki: Sr§tntnm ben,
o sabahrn (yahut ortamtnt aglp/ haztrlaytp
yarattr§r bütün yaratrklarrn) Rabb'ine!

2. Bütün yarattklannrn kötülüÖünden;

3. Karanh§r her geyi kapladt§t zaman ka-
ranhk gecenin de kötülü§ündan, (yahut
battr§r zaman Ayrn da serrinden);

4. Dü§ümlere üfürenlerin (üfürükgülerin,

büyücülerin) de kötülü§ünden (o bäil1

inanglara inanmaktan, yahut ger planlannt
kuranlann kotülüÖünden);

5. Krskandt§rzaman krskang kimsenin de
kötülü§ünden (Ona so§tnrnm).

ttAs sÜnesi: 114

Bu süre, Mekke'de 21. süre olarak näzil olmu$ur;
6 äyettir. Näs, insanlar demektir. Sürenin bagtnda,
insanlann Rabb'ine st§tnmak emredildi§i igin ona

bu isim verilmigtir.

eisilrilLAl-tinnaxuAt tinnaniu

1. Ey Muhammed! De ki: St§tnrnm ben,

bütün insanlarrn Rabb'ine!
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Nikäh (Evlenme, Evlendgrme): Bakara:221,235. Nisä: 3, 24,25,
127. Mälie:5. Nah[ 72. Nür 32,33. A]rzäb:37,50.

OlSi Ve Tartr: En'äm: 152. A df: 85. Hüd: 86 86. isrä: 35, §ua6:
181,182. Rahmän: 7-9. Muhffiin: 1-7.

Rehin Ve Kira: lGsas: 26,29.

Busvet Bakana:188.

§ahiüik Yapmak BEll,an: 142, N, Nisä: 135. Fladid: 19.

§ahiüi§i Gizlemek: Bakara: 140, 146,283.

§ahiüiKe Dürüsüük Ve Adalet Bakara: 140. Nisä: 135. Mäide:
8, 80, 1 06, 1 08. Yusuf: 81 . Futkan: 72.Talak 2. Meäriq 3il.

§ahiüikte Yalan: Bal<arel: Q., 188, 283. Fwl,an: 72.

Sdat Mäid,e:,18. Cäsiye: 18.

Taammüden Adam öArirmef Nisä: 93. Nlllide:32.

Tesetttir (Zorunlu Ohn Öntinme): Arät 26,3t,32. Nahl: 5,81.
Nün 31,60. /thzäb: 35, 59.

Vasiyet Bakara: 180, 182, 2'10. Nisä: 12. Mäde: 106, 108.

Yetim Haldan: Bakara: 83, \n,215,250. Nisä: 2, 3, 6, 8, 10,
36, 127. En'äm: 153. lsrä:34, 170. Kehf:82. Beled: 15. Fecn
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17. Duhä.9.

Zina Ve Cezasr: Nisä: 15, 16. isrä: 32. Nür: 2, 3. Furkan: 68.
Mürntehine: 12.

Zna iltirasrnrn ftzasr Ve Eglerine Zina isnadrnda Bulunanlar:
Nür: rt-S, &9.

insanlara Ahlak Ö§ütleyen Ayetler

Ahlakrn Üstün Vasrflan: A-i imrän: 134, 136.

Ahlakta Emirler Ve Yasaldan Bakara: 83, 84. Nisä: 3& 40, 114.
En'äm: 151- 153. Aräf: 85, 86, 199, 200. Nah[ 90. Rüm: 38.
Hrcudt 11-12.

AileAhlakr: Nisi:3,4, 128,1?§.. Nün 22. Ahzäb: 55.

Aile Rei§nin Sorumlulu§u: Meryem: 55. Tä-Hä: 132. Tahrim:6.

Ailenin Huzur Ywasr Olmasr: Nisä: 188. Rüm. 21.

Akrabalk Baölar: Bakan: 83, 17,21S..Nisä: 1,36. Tevbe: 23.
HAd: 45, 47. Ra'd: 21, 25. Nahl: 90. lsrä: 26. Nür: 22. Rüm:
36. Muhammed:22.

Algak Gd,nüllü Olmak Fulkan: 63.

Ana- Babaya iaat isrä:2& 25. Ankebri[ 8. Lokman: 14, 15.
Ahkaf:15.

Ana- Babaya Hang, Konuda iuat Edilmez: Ankebüt 8, Loknnn:
15.

Ba§a Kaknnk Bakara: 264. Müddessir: 6.

Bagkasrnrn Mahna Göz Dikmek Tä- Hä: 131.

Bidik Ve Din Kadesliöi: Bakara: 178, m,253. Al-i imnän: 28,
103, 105. Tevbe: 1 1. Enfä: 63. Hucurdt 9-12.

Borg Vermek:bakara: 22t5. Mäide: 12.Hadid: 88.Te§abün:17.
Müzzemmil: 20.

Bozgunorluk Mäide: 81. Hüd: 85, 116. Ra'd: 25. Nahl: 88.

§uarä: 18i1. lGsas: 84.

Cimrilik Al-i imrän: 180. Nisä: 37. Tevöe: 34, 35, 76. isrä:
31,100. Ahzäb: 19. Muhammed:36. Hadid.24. Tegabün: 16.
Leyl: &11.

Do§ruluk At-i imnän: 161. Tevbe:7. Hüd: 112. Ahzäb:70. Fus-
slet 32. §ürä: 15.

Emanete Sadakat Ve Hryanet:nisä: 58.EnE[ 28. Mü'minün:8.
Meriric: 32.

Evlere Gireften izin Almak Nür: 28,32.

Göstedg (Riya): Bakara: 264, 2ffi,270,272. Al-i imrän: 188.
Nisä: 36, 38, 39, 108. Mäün: 6.

Güzel Söz: Bakara:263. isrä:28. Zümer: 18. Fussrlet 33. Mu-
hammed:21.

Hainlik Nisä:'107. firte171.

Hased (Krsl<an$rk): Bakara: 109. NM:54. Felak 5

Hayrrlan Bakara:1 10,148,2n.4f i imrän: 26, 1M,115. Nisi:
127. Mäde: 48. Hacc: 11. Mü'minün: 57-61. Fattr: 32. Säd:
32. Hadid: 21.

igki VeKotülükleri: Bakara: 219Nisä: 43.Mäide: 90,91.

iffa: Mü'minrln: 5,7. Fuftan: 68. Meäric: 29, 31.

insan Haklanna Tecavriz: §uarä: 183.
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insanlan Arlosrndan Fki$irmek Huodt 12. Hürneze: 1.

isräf: Nisä: 6. Mäide: 32. En'äm: 141. Anäf: 31. isrä: 27. Tä*lä:
121.Fwl<an:ü.Ziimen 53. Mü2min: 2& 34.

i9 Ve Ticaret Ahlakr: Nisä: 29. A'räf: 81 . isrä: 35. §uanä: 181 , 182.
Rahmän: 89. Muhffifin: 16.

iyilik- Kd,t'.ilük, iyiler Kötulen Bakara:, N,?f,4, Nl. En'äm: 1@.
Rad: 6,22. Nahl: 30. lsrä: 7.Kehf: 46. Meryem: 76. Neml: 89,
90. lGsas:84. Fussrlet 34,46. Bahmän:40. Mutaffiin:7-28.
infrtlir: 13, 14. Leyl: t12. Beled: 11, 12. Beyyine: G8. Karia:
6,7, 8, 11 .

Kibir: NahL 23. isrä:37. Loknran: 19.

Kin: AFi imrän: 135. Mäide: 8. Hasn 10.

Köü Azulana Uymak Nisä: 135. Aräf: 176. Keht 28. Meryem:
59. Tä- Hä: 16. Furkan: ,13. Kasas. 50. Säd:26. Cäsiye: 23.
Necm:3.

Kötü än: Hucurät 12.

Kumar: Mäide: 90, 91.

t-akap Takmak Hucurät 1 1.

Mali Yadmlqgrq: Bakara: 3, lZ, 195, 215, H,261, 268,
270- 274. All lmrän: 92, 134. Nisä: 34, 39. Enfttl: 3. Tevbe:
54, 131. lbrahim:31. Nah[ 75. Hacc:35. Furkan: 67. lGsas:
54. Secde: 16,32. Sebe':39. Fättr:39. §ärä:42. Hadid:7, 10.
Münafrkün: 10. Tegabün: 16. Talak 7.

Menlaat Htßt: Adiyät 8.

Merhamet Al-i imnin: 159. En'äm: 12.isrä:,24. Rüm: 21. Fe-
tih:29.Beled: 17.

Müsriklerin Bätrl Tannlanna Sövmek En'äm: 1 08.

Ölke Ve Ba§rglama: Al-i imdn: 134. §ürä: 37.

Ömek insanlar: Mü'minüm: 1-9. Furkan: 6S 68. Mürntehine: 5,
6.

Sabrr Ve Sebat Bakara: 45, 152,zfi. Al-i imrän: 200. Em'äm:
34. Hacc:35. Lokman: 17. Ankebüt 35. Beled: 17. Asn 3.

Seruet Hrrcr: Hümeze: 2, L

Sözünde Dunnak Bakara: ln. Afi imrän: 76. isrä: 34.
Mü'minün: 8. Meäric: 32.

Tecessüs: Hucurät 12.

Üstrin iynit (Birr): Bakara: 4, 177,1W. At-i imnan: 92. Mäide:
2.Mücadel:9.

Yetim Hakkr: Bakaq:83, 1n,215,20. Nisä: 2,3,6,8, 10,36,
'127. En' em:. l 53. lsni: 34, 170. Kelfi . 82. Beled: 1 5. Füti 17.
DUM:9.

älimler: Bakara: 124,2*. Nisä: 168, 169. Mäide: z[5. En'äm:
21,12€,J35. Nril:4. Teüe: 109. Hrtu: 18, 100- 1ü2. Yu-
suf: 23. lbnhim: 27 , 45. Hacr,: 48, 53. §ürä: 39. Ahkaf: 10.
Zümer.47.

Kulan ve Eski Kutsa! Kitraplar

Ku/an, A§rr A§rr Okunmaldrr: Müzemmil: 4.

Kur'an, En Dogru Yola Gotünir: isd: 9. HadäJ: 9.

Ku/an, Nigin Parga Parya indirild: Furkan: 31, 32.

Ku/an §ita Ve Rahmettir: isrä: 82.

Ku/an Dügünmel EmretmekEdin Bakara: 219,266. A-i imrän:
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191. Nisä:82. MäUe: 18. Enäm:50. Aräf: 176, 1&4. Yunus:
24. Ra d: 3. NahL 1 1 , 44, 69. Rüm: 8, 21 . Sebe' : 

'16. 
Säd: 29.

Zümer: zt2. Cäsiye: 13. Hagr 21. Muhammed: 24.

Ku/an Rekibsizdir: Bakara:23,24. Yunus:38. HSrd: 13. isd:
88.

Ku/an'da Nesh: Bakara: 106.

Ku/an'l Dinleme Adäbr: A df: 24.

irrcil Aj imrän: 3, ,18, 65. Mäide: 4,6, 47, 66, 68, 110. Aneft 157.
Tevbe: 111. Fetih: 29. Had,id:ü.

Tevrat Aj imrän: 3, 48,50, 65, 93. ti4äide. 43,,U, ,16,66, 68,
1 1 0. Tevte: 1 1 1 . Fetih: 29. Saff: 6. Cum'a:S.

Zebür: Nisä: 160. Enbiyä: 105.

Mücadele Ve Cihad

Cihad: Aj imrän: 28, 73. Nisä: 71. 95, 96. Enftil: 60, 72. Tevbe:
13, 19, N, 41,4, ß, 73, 81, 86, 87, S0, 93. Enbiyä: 80. Fur-
kan. 52. Hacc: 78. Hucudt. 15.

Ehl-i Klhb'a lGrfl Tuum: Aj imrän: at. 1 oo, 1 05, 1 49. Ankebrit:
46.

Esierlere iyi Dawanmakbakara:,1Tl.Entäl: 69,71.Muhammed:
4.lnsan: &12.

Fitne ( §irk) Cinäyetten Beterdin Baka.a;:217.

Ganimetler: Enfäl: 1, 41 , 69. Hagr. &9.

Megrü Müthlaa: §üd: 39, 41.

Milleüeraras Anüayna: Nisä: 90, 92.

Sarag: Bakara: 1 90, 1 92-1 94, 216, 217, 2#, 2ß. AJ imrän:
195. Nisä: 71,78,U. Nise 104. Enfä[15, 1q 39,,(),,15,60,
6$ 67. Tevbe: 5,11,12,1& 15, 29, 36, 123. Ahzäb: 20,25,
26. Muhammed:4,31.

Samgh Tarafszlara Dokunmamak 90, 91.

Zafer, Mü'minledndin Al-i imnän: 1 23, 1 39, 1,18. Ra d: 41. Enbiyä:
,14, 105. Nür:55. Rüm:60. Fetih:23,28. Münafikün.8.

ÖUm Oeeive Ahket Hayatr

Ahrrete iman: Bakana: 4, 46,62, 1ß, 1n. Ä-i imnin: 9, 25. Nisä:
38,39,59, 1@. En'äm: 113. Aräf: 147. Tevbe: 18, 19, 

'14.
Yunus:45.Nahl: 2..Kahl'.110. Neml: 23. Lokman:4. §ütä:
7.Mürc:2,ß.

Ährreb Hazrdrk 110. Häcc7. Yäsin: 12,59. Hasn 18. Krya-
met 13.

Anrrerc insan Ötumsuzdür: Duhan: 56.

Ahrrette Zulüm Yoktur: Ciisiye.22. Mü'min: 17.

Amel Defteri Aftalanndan Verilenler: ingikak 1 0'1 5.

Amel Defteri Sa§rndan Velilenler: Häld<a: 19-24. isrä: 71. inqi-
kak 7-9.

Amd Defteri Solundan Vedlenler Häl«l,a: 2* 37.

A räl Ve Adl Halkr: Aräf: 46, 48.

Cehennemde l(äfirlerin Durumu: ibrahim: 16,17. Kehf: 29. Mülk
e11.

Cehennemde öüm Yoktur: Tä- Hä: 74. Nlä:, 12,13.

Cennetin Vasrfrarr: Ra d: 35.

Ecel: Nisä: 7. En'äm: 2,60. Arät 34. Yunus: 49. Hrid.3. Nahl:
61. Nuh: 4. Mü'minün: ,ß, Münafil«in. 11.

lGbir Ve lGbir Hayatr: En'äm: 98. Tevöe: 84. ibrahim: 27. Tä-
Hä:124. Mü'min: 46. Mümtehine: 13. Abese: 21. Tekästir:
1-2.

Kryametin Alämeüeri: Kefi: 47- 49, 97, 98. Tä- H* 10$ 112.
Enbiyä: 96,97. Neml: 82. Sebe': 14. fuhruf:'13. Muhammed:
18. Kryamet G10.

Kryametin Dehgeti: Lol«nan: 33. Mü'min: 18. Fussilet 20-22.
Mürcelät &9. Abese: 3$ zt2. Tänk L

Kryamet Günü insanlann Allahln Huzurunda Tophnmasr:
En'äm: 94, 134. Hicn 85. Nahl:84, 89. lsrä: 71. Keht,l8. Tä-
Hä: 15. Enbiyä: 104. Hacc:7. Ankebü[ 5. Rüm:43. Sebe':3.
Mü'min.59. Zümen ff). §0rä:7, 19. Ahkaf:3. Tün 1{. Hä}d<a:
1-3. Mürselät l-7. Nebe':39.

KryametVe Sonrasr: Kehf:4749. Tä-Hä: 105- 112.

Kryametin Ne äman Kopaca§rnr Ancak Allah Bilin A'räf: 187.
Ahzäb:63. Fussrlet 47.

Kryametin Kopna §ekli: ibrafrim: 48. Tür: 9, 10. Väkra: 1-7.
Häkka: 1$ 16. Müzzarmil; 14,17,18. Mürselät &14. Nebe'
: 18-20. Tekvir 1{, 11-13. lnfihr: 14. lngikak 1-5. Zlzä1. 1-5.
Kada:1-5.

Kryamet Geldiöinde, insanhnn, Günahkiilann Durumu: Hacc:
1, 2. Rüm. 55- 57.

öüm Ve Hayat inrtihan igindir: Mülk 2.

ÖUmü Her Canlr Tadacaktrr: Al-i imran: 185. isrä: 99. Enbiyä:
34,35. Mü'minün: 15. Ankebüt 57. Rahmän.26,27.

ÖtrimOen Sonra Tekrar Dirilme: Hüd. 7. Nahl. 38, 39. isrä:: 49-
52,97-99. Meryem: 66- 72. Ankebüt 19,20. Rüm:56.

UherviAdale[ AFi imnin: 25. Nisä: 109, 113, 114. Yunus: 54.
Nahl: 111. Enbiyä: 47. Zümer:70.ZilÄ:7,8.

Uhrevi Ceza Ve Mülräfät Mäide: 36. Kehf: 29, $, 107, 108.
Meryem: 6G63. Tä-Hä:75, 76. Hacc:23. Furkan:75,76.
Secde: 20. Safltit4l-49, 62-73. Sad: 5$81. Zthruf:6&73.
Duhan:4&49, 51,57. Rahmän:,1$78.Tür. 17- 28. Meäric:
1 1-18. lnsan: 1 1-22.

Peygnmbedmiz (S.)

Muhammede (S.): A-i imrän: 144.|{'tzdb:tß. Muhammed: 2.

Muhamnred (S.)Allah'rn E§sidir: Fetih: 29.

Muhammed (S.)Alemlere Rahmettin Enbiyä: 107.

Muhammed (S.) Bütin insanlara Gchderilmi$ir: Sebe : 28.

Peygambeen Äfi imrän: 14/,, 1f/, Nisri: 59, 61, 80, tr,, 115,
i70. Mäde: 41, 83, 1 04. A df: 57. Teröe: 61, 73, 1 17. Ahzäb:
1,6, 13,38,45,53. Mümtehine: 12. Tahrim:8,9.

Peygamber Bir Begedir: isrä. 93. Kehf: 110. Fussllet 6.

Peygamberler Sadece Begerdir: ibrahim: 11 .

Peygamber En Üstrin Ahlaka Sahiptir: A-i imrän: 159. Ahzäb:
21.|<alemi4.

Pq/garnber, Mü'minlerc Kendi Canlanndan Önce Gelir: Ahzäb:
6.

Prygamber, TebliÖ GöIevini Hakkryla Yapml§tn Enbiyä: 109.
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Peygambe/imizin A$ph: Tevbe: 100, 1 17. Hicr 1 10. Hacc: 57.
Hagr: 9. Mürntehine: 10.

Peygambe/imizin irsaO Memdu: Bakara: 82, 263. A-i imrän:
159. En'äm: 52. Nah[ 125. lsrä: 53. T3a- Hd. 42, 44.
Enbiyä:108, 109. §uarä: 15,29. Abese: 1- 12.

Peygambeie isyan: NM: 115.

Peygamber'imiän egme lrur1i4: Nür 11- 19.

Peygrnbe/e Saygr: Nün @,63. Hucurät l€.
Peygambe/in, Ümmaine D§künlugü: Teröe: 128. Ketrf.6.

§uarä:3.

Peygambe/in Hükämledne itaat Flasr.7.

Peygamberler Gaybr Elnez: Hüd: 31.

Res0lulhh: Bakara: 106, 1,t3, 150. Aräf: 158. Tevte: 29, 32.
Attzäb: 29, 31, 33,40, 57. Muhammed: 32, 33. Fetih:9, 12,
fi,n,ß,29. Hucurät 1,4,7. Mücadels 5,9, 12,21-23.
Hasr: 4, 7,8. Mümtehine: 1. Saft 9. Cum'a:2. Tegabün:8.
Talak 8.

Peygnmbeiler ih Ümmeüeri

Adem (S.): Bakara:31,33,37. Nisä: 116, 120. En'äm:2. Hkr:
26,ß,43. Büm: 21. Secde: 7.

ÄAem ile geyun: Aahra: 3+ 36. Aräf: 19 24. isrä: 61- 62. Kehf:
50. Tä- Hä: 1 1& 1 19.

ndem'in ikiO§lu: Mädq 27- 31.

Adem'in Yaratrlrg: Bakara: 30. A-i imrän: 59. Nisä: 1. A rät 1 89.
Mü'minün: 12. Fuftan: 54. Secde: 7. Fätrr 1 1. Saffät 1 1. Säd:
71-74. Mü'min:67. Necrn:32. Rahmän: 15. Nuh: 19.

AOem'e itim frCIihesi: Bakara:27.

Adem'in Taöesi:37.

Dawd (S.): Balon:251, Nisä: 163. Mäile:78. Enäm: 84. Neml:
1 5, 1 6. Enbiyä: 78€2. Ahzäb: 1 0-1 1 . Säd: 17- 26, §.

El- Yesa': En'äm: 86. Säd:,18.

Eyke Halkr: Hicr:78,79. Säd: 13. l(af: 14.

Eyyub (S.): Nisä: 163. En'äm: 84. Enbiyä:8$84. Säd:41- 44.

Hary! §).Bakaq:248. Nisä:163. Yunus:75. Meryem.53. Tä-
Hä: 29. Enbiyä: 47. Furl«an: 35.

Haväriler: Äj imrän: 52. Mäide: 1 1 1, I 12. Saff: 14.

Her Millele Peygamber Göndedlmiglir: Yunus: 47. Nahl: 36. lG-
sas:59.

Hicr Halkr: Hicr: 80- 84.

Hrrisliyanlar: Bakara: @, 111,113, 120, 135, 1,(). A-i imrän: 67.
Mäide: 14, 18,51,69,82. Hacc: 17.

Füristiyanlal Ruhbanlr§r icad Ettilen Hadid. 27.

Hüd (S.) Ve Kavmi: A räf: 6$72. Tevbe: 70. Hft: g10-60. ibrahim:
9. Hacc:t[2. Furkan:21-26. Kaf: 13. Necm: 50. lGmer. 1&2t.
Hakka:4,6. Fecr6.

ibrahim (§r):"Bakaßi124-127,130, 132, 139, 13S, 196, 1,m,
258, 260. Al-l lmrän: 33, 65€6, 84, 95, 97. En'äm: 74, 75, 88.
Hüd:7$76. Yusnf 6,38. Hicr:51.Nahl:119, 123. Hacc:S6.
Ahzäb:7. Säd:45. §ürä: 13. Hadid:26.Mümtehine: 4.

ibrahim Ve lGvmi: Tevbe: 70. Enbivä: 51-73. Haoc:4i}.
§uarä:6$104. Ankebrltl$S5. Saffät: 43. 99. Zunruf: 2O28.

804

iUranim'ln lanit Oini: BalGra: 13), 1 35. En'äm: 1 61. Hacc: 78.

ibranimn Rü)rcr: Saflät 101- 113.

ibrahim'in Sahiteled: Necrn: 36,37. A'lä: 19.

lOranimein Zr:niyai: Meryem: 58.

iOns 1S.;: Ueryem:56, 57. Enbiyä:85.

ityas (S.): En'Am: 85. Saffät 123, 130, 132.

imrän: A-i imrän: 33,34.

imrän'rn Krzr Meryem: Tahrim. 12.

isa (S.): Bakan: 87. 253. Al-i imrän: 45, 52, 55,59, 84. Nisä:
163. Mräidq 72,

75, 116. En'äm:85. Tevbe:30,31. Mü'minün:S0. Ahzäb:7.
§ürä: 13. Zuhruf: 57. Hadä* 27. HaE:6.

isa, Hz. Muhammedin Gel@ini Müjdeledi: Saff: 6.

isa, Alhhln Kelimesidir: Nisä: 171.

lsa, "Allahln Kendisirlir' Diyenla: Mäirle: 17, 72.

isa'nrn Mucizeleri: Al lmrän: ,19. Mälde: 46,78, 110.

isanrn Velatr: A-i imrän: 55.

ishak (S.): Bakara: 133, 136, 140. A-i imnin: 84. NM: 163.
En'äm:84. Hüd:71. Yüsuf:6,38. Meryem.49. Ankebrlt 27.
Saftttl 12, 1 13. Säd./ts.
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isrnail (S.): Bakara:.12s, 127, 1§,136, 1 a0. A{ imrän: 84. Nisä:
lff}. En'äm:86. lbrahim: 39. [4eryem.54,55,58. Enbiyä: 85.
Slid: tl8.

israilogullan: Bakara:,10, 8-102, 12., 21'1, 2ß. Al imran: 93.
Mäide: 12, P,70,72,110. lsd: +7,101,104. §ua6: 197.
Neml: 76. Secde. 23. Cäsiye: 16, 17. Ahkaf: 10. 

-

tokman (S.): Lokman: 13, 1& 19,

Ltit (S.) Ve lGvmi: En'äm: 86. Aräl: 8G 84. HAd:,70,74,V- 83,
89. Hicr: 5$7. EnM:71-74. Hacc: 4t1. §uarä: 16G 175.
Neml:54{6. Ankebüh 36. Safrät 133, 138. Säd. 13. lGf: 13.
lGmen 32-39.

Medyen Halk: Ta/be.70. Hacc.49.

Meryun: A-i imrän: §,97,4245. Nisä: 156, 157, 171. Mäide:
1 7, 1 1 0, 1 1 6. Tevbe: 31 . Meery6m: 1 636. Enbiyä: 91 .

Musa (S.): Bakara:s1, 53,54-9S,246, 2,ß. AJ imrän: 84. Nisä:
153, 1Bt. Mäde: 20-26. En'äm: &4, 91, 154. A'dl: 10S
157;15-172. Yunus: 7s93. Hüd: 96, 1 i0. i6nahim: S-B.isrä: 2,
101. Meryem:51-53. Tä-Hä 2$35,90,91. Enbiyä:47. Hac:
47. Mü'minün:4449. Fud<an: 35. Suarä: 1G61. Neml:7-14.
Kasas: $42,76. Ankebrl[ 39. Secdä: 23. Ahzäb:7,69. Saffät:
114-1?2. Mü'min:2$45,53. Duhan: 17-37. Zuhruf:46-56. Fus-
srlet 45. §ürä: 13.2äiyäl:§42. Saff: 5. Näziät. 15-26.

Musa Ve Hrzrr (S.): Kehf. 6G82.

Musa nrn Mucizeleri: Arät107i 108, 117.

Nuh (S.) Ve lGvmi: AJ imrän:3s. Nisä: 160. En'äm: 84.
Arät59S4. Tevbe:70. Yunus: 71, 73. Hüd:2549,89. ib-
rahim: 9. lsrä: 3, 17. Merye+n: 558. Enbiyä: 76. He(fi 42.
Mü'minün: 2$30. Fuflon. 37. §uarä: 105-122. Ankebüt.
14, 15. lthzäb:7. Säd: 12. Mü'min: 5,31. gürä: 13. lGf:12.
Tanyäl:4$. Necm: 52. lGmer. $16. Hadid: 26. Nuh: 1-28.

Nuh'un Gemisi: Hrld: 37- 44.

Nuh'un, Oglu igin tGbulOlunmayan Duasr: Hrid.4S47.

Ress Halkr Furkan:38. lGt12.



Bos DiziN

Säbiilen lvläide:69. Hacc. 17.

Salih Ve Semrid l(avmi: A räl:7$79. Tevöe:70. Hrid: 61{8,89.
ibnahim: 9. Her,:42. Fuilon: 36. §uarä:141-159. NemL++
53. Ankebüt.38. Säd:13. Mü'min:31. Fussilet 13, 17.1@:12.
Zäriyät'l&45. Neon:51. lGmen2&31. Häkka: 4,5. Bünic: 18.

§ems: 11- 15.

Sämirt Tä- Flä: 85, 87, 95.

Sebe'Halk: Sebe':15.

Süleyrnan: BEll,a'€i. 1ü2.. Nisä:163. En'äm: 84. Enbffi: 78, 79,
81.Ahzäb: 12, 13. Sebe' : 12. Säd:30,34.

Süleyrnan Ve Sebe'ltilelikesi (Belks): l,leml: 1$ 
'14.

§uayb Ve Medpn Halkr: Aräl: 8$93. Hüd:8#95. §uarä: 17G
191. Ankebüt 36,37.

Tubba'lGvmi: lGf. 14.

Uzeyr (S.): Tevüe:30.

Yahudilen Bakara: 62, 111, 113, 120, 135, 140. A-i lmrän:67.
Nisä: 46, 1ffi. MäkJq18, 41,44,51,64, 69, 82. Tevöe: 30.
NahL 118. Hae: 17.

Yahya: A-i imrän:39. En'äm: 85. irer!,em:7,12-15.

Yaktrb: Bakara: 12.,1§,140. Al-i imrän: 84. Nisä: 163. En'äm:
84. Hrld: 71. Yrbrtr 38. Iüeryem: 49. Ankebüt 27. Säd: ,15.

Yakub un dgulhrr: lvhryem: 6.

Ye'c&, ille'cüq Kehf: 91. Enbiya.96.

Yunus (S.): Nisä: 163. En'äm: 86. Yunus: 96. Safftit 13$1,{8.

Yüsnf (S.): En'äm: 84. Mü'min: 34.

Yüsufun Babas Ve Kardesleri: Yrbut +20,5&101.

Yüstfun Rnya Tabid: Yrisut 36,73, 41, ,f+ 
'19.

7r/rrenyya (S.): A-i imrän: 37,38. Enäm: 85. Enbiyä: 89, 90.
f\4eryem: 1-11.

ä'l-lGneyn (S.): Kehf: 8$101.

Zi'l- Kifl (S.): Enbiyä: 85. Säd:,{8. Zü'n - Nün (S.): Enbffi: 87-
88.

Zü'n- Nün (S.): Entiyä:87,88.

Yaratls ve Gayesl

Allah, Fler §eyi En Güzel §ekikh Yaratnrgrn Secde: 7.

Alhh'rn Yarattkhnnda LJyumszluk Yoktur: Mülk 3, 4.

Allahln Sthneline (l(anunurda) Deg$klik Görülmez: isrä: 7.
Atuäb:38,39. Fättr 23.

A§'a Hukümranhk RaU: 2. Tä-Hä 5. Furkan 59. Sec&. 4.
Hadid 4.

Ayrn Yaratl6r: Fud<an:61. Nuh:16.

Clnbr Ahgen Yaraülmshldr: Rahrnän: 15.

Cinler De Peygamberimize iman Errüglerdir: Ahkaf: 29, 32. Cin:
1- 15.

Da§lann Yaratrlrg: Ra'd 3. Hicr: 19. Nah[ 15. lGtT Näziät 32.

Gdlderh Yarathsr: Enäm:101. A räf:54. Yunus:& Htld.7. Rad:2.
l{Er 85. tlahl.S. Entivä: 3G32. Fud<an: 59. Ld«rnan. 10. Sec
de:4. Fwsrlet. 11.l(af 3s.7Änyil:47. Hadid 4. TdElk:12.
tläziiit 28.

Göklerin Yedi Gök Olarak Yanatlmasr: Bal«ana: 29. isd: 44.
Mü'minün. 17,86. Fusslet. 12. Tahk 12. Mülk 3. Nuh: 15.
Nebe':12.

Günesin Yaratil§: Fuilon:61. Nuh:16. Nebe' : 13.

insanrn Yeryüzünün Halilesi Olarak Yantrlnrasr: Bakara: 30.
En'äm. 165. Araf:69,74. Yunus. 14,73. Neml:62. Fätr.39Q
Säd:26.

insan, Yalnz Allah'a ibadet Etrnek igin Yarattlmgtr: Hicn 99.
ätiyät 56,57. Mülk 2. Gin: 16 17.

insan äyrf Yardrlmstr: Nisä: 28.

insana Do§ru Yol Gösterilmi$n irsan:3.

insanrn Aczi: Mäide: 3G 31. Nahl: 4.

insanrn Qektiklai, Kerdi Ettikhri Yüzündendir: Rüm: 41. §ürä:
30,34.

insanrn Hizmqtire Verilen Vailrkhr Ve imkänhr: Bakara: 29.
Bad: 2-4. lbnahim. 3234- Nahl. $14, 78, 80, 81. lsrä: 70.
Enb[ä: 30.9. Hacc: 36i37,63.65. §uarä: 132-134. Neml:
60-64, 86. lGsas: 71-73. Ankebüt 6G 6il. Rüm: 2S25, 50.
Lokman: ä- 29, 31. S€de.37Q Sebe' 24. Flltr. 12,13,n-
28. Yäsin:3&36. Ztimen &21. Mü'min:61,41,79,80. Zuhrut
1C13. Cäsiye. 12-13. lGf 7-11. Rahmän: 1-12.Väkra.5&59,
6&73. Milk 15. Näziät$. Nebe':&16.

insanda Bhnrk ibreüer Var: Fussrlet. 53. Gäsiye: 4. ärif3at:
21.Tärk:*7.

insanrnrn lvlahiyeti: Ymus: 12. Hrid: $11. Yrlsuf: 11. isrä: 11 , 70,
83,84. Kehf:54. Enffi:37. Ham:66. Rüm:3+i16. Zümen
8, rl9. Fuqsilet ,l$51. §ürä: 48. Teüatlün:2€. Meäric 1$22.
Beled:4.Adffi;S8.

insanrn Üstint6ü: Bakara: 34. Aräf. 11, 172, 173. Hicr: 2930.
lsrä:61,62,70. Tä- Hä: 55. Tegbun:3. Tih: 1-5.

insanrn Yaratrfigr: Bal<ara:28,30. Al-i imrän: 6. [r,lisä: 1. En'äm:
2,98. A raf: ti , t as. Flicn 26, e8. tlahl: 4,72. isrä: gg. Tä-ttä:
55. ltffi 5. Mü'minün: 12-14,79. Fud<an.54. Rüm: 19, ä,
54. ld<man: 34. Sec<le: 7-9. Ffrrn1l. Yäsfn:36,2. Saflät
11. Siiid: 71, 74. Zfißr 6. Mü'min: Bl, 67. Cäsiye. 4. l(aI:
16..i,lecrn: 45, tl6. Väkn: 57-59. Nuh: 14, 19. Kryarnet 37-
39. lnsan: 1-2. Mürselät 2G22. Abese: 1&20. Tärtk $7. Tin:
1-5. Ahk 2.

insanlar Bir Tek Ümmet idi: Bakara: 213.

insanhnn Ve Cinbdn Yaratrlrg Gayesi: äriyät 56.

insanm Gaflett EnUfa 1€.

l(äinatrn Yaratrlsr: En'&n: 101. Arät 54. Yunus. 3. Htjd:
7.Hicn85. Naht3. Enbiyt 30. Furkan.59. Secde:4. Fusstlet.
11. lGl: 38. l-ladii:4. Tahk 12.

Käinathki Dtizen: Ertiyä:,2, Rahmän:2,7. Mülk 3,4.

Kürsi: Bakara:255.

Takvim (Ay, Yrt, ilhvsim): Bakara: 1&), 194,217. iltläile: 2,97.
En'äm: 96. Yunus:S:S.Te$e: $ 36. Nah[ 12. ls6: 12. Hm:
47. Rüm:4. Secde:5. Meädc 4.

Yerin Yaratrlrsr: En'äm: 101.4rät 54.Yunrc:3. Hüd:7. Rad:3.
Hicr. 19,85. i{aH:3. Erüiyä:30. Furlon:59. Secde:4. Frssr
let $1 1. lGf. 38. Z&iyA: 20. HadRi4.Talak:l2.l,lebe':6.

YrHt/an Arft S4.Yäsfn: 40.
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Vahiy Nedir

Saadrk Briya:

Peygambe/in (S.), Cebräil ile ilk Bulugmasr:

Kur'an Sürelerinin Ve Ayetlerinin Sayrsr:

Eüzü ve Besrnele: Faliha: 1

Fätiha Süresinin Fazileti :

FatihadaTerrhid inano: Fatiha: 6

Ba4 Ku/a4 Sürelerin Basrnda Bulunan Mulotta fferkibsiz)
Harllen Bakara: 1

Kur'an'da ibaOa ffapma) Ve Dua (Yardrm Dileme) Ayetlerinde
Hasrr (1661, Yalnrz, Yegäne) Anlamrnrn Bulunmäsl: Baka-
ßi21

insanrn Yernizünün Halilesi Olmasl: Bakara: 30

imamhk Gibi ibadeüer ile Ku/an Ve Mevlit Okumak igin Ücret
Almanrn Hüknü: Bakara: 41

§efaat Bakara:48

islam'da Briytinin, Cinleden Ve Havastan Yardrm ve Muskalar-
la, Trlsrmlarla Sonug Alrnak lrldiasnrn Hükmü: Bal€ra: 102

Ku/an Ayeüerindeki Neshin Mahiyeti: Bakara: 106

Süleynnn Peygambe/in Yaptrd$ Büyük Mäbedin, Nabukodo
nos (Bqhtenassar) Tarafrndan Yrkllmasr Ve Beytri'l Makdis'in
Tadhi: Bakara: 1 14

Adil Ve Ahlakll Olmayan Kimsenin Yönetici Olamamasr: Baka-
B:,124

Käbe'nin .Binasr, lGg Kez Yenilendi§i ve Günümüzdeki Käbe
Binasr lle Qevresi Hakknda Bilgi: Bal<ara;1ü

Haceru'l Ewed'in lGrmati'ler Tarafindan Ahnro Kendi Mabe&
lerine Konulmasl Käbe'nin 22 Sene Hacenil Ewed'siz lGl-
nns: Bakara:l27

Mescki-i Hanamln Tevsi' Tarihleri: EElt<a, l:,l 27

Mescid-i Haram'r n l{,{,lan Bflka, l:1 27

islam'rn, Do§ayr Ve YeSili Komak iCin Mekke ite Medine'vi ör-
nak &ilge Yapmasrhlan:127 -

Krblenin De§igmesi: BEll<an:1 42

Sata ile Merve: Bakara:158

Dünya Nimeüerinden Gerc§i lGdar Yararlanmak Bakara:168

Tekik Ve Tahkika Muktedir Olan Kimse, Taklit Yapamaz: Ba-
l<a"a.:170

Haram Yemek, Dua Ve ibadetlerin lGbulüne Engeldin Balora:
172

Aq Kimsenin, Bagkasnln Maftndan Yemesi: Bakara: 173

Savasta Kadrnlara, Qocuklan, ibadetle MesgulOlan Bagka Din

Mensuplanna Dokunulmaz: Bakara: 1 90

Mekke @vresgnde Harem Bölgesinin Srnrrlar: Bakara: 191

Haram Aylan: Bakara: 194

Aralät Bögesi: Bakara: 198

Pepamberledn Sayrsr: Bakara: 213

imandan Sonra §irke Dügen israilogullan: Bakara:213

igkinin Haram Krhnmasr Asamalan: Bakara: 219

lGdrnlann Aybasr Hali: hkara: /)2
l-agv Yemini (Yemin lGst Olmayan Yemin): Bakara: 225

Öfl<e Halinde lGdrn Bosamanrn Hükmü: Bakara: 225

Bir Mediste ÜgTalakla lGdln Bqsamanrn Hükmü: bV,ara: 29
Hulle Evlil§inin Hükmü: Bakara: 230

lGdrn @ma Qegitleri ( Bäin Tahk, Ric'iTalak): BEüara:.232

iddetler (Boganan Kadrnlarrn ikinci ikinci Evlilik Yapabilmeleri
lgin Beklemeleri Gereken Süreler): Bakara: 234

Salät-l Vusta (Ona Namaz): Bakan:238

Cin, $yhn Qapmasr: Bakara: 275

Dirhem ve Dinann Tarihgesi: Bal<ara:.275

Faizde Hül+i §e/iyye: Bakara:275

Faizde Enllasyon Farkr: Bakara:275

iki Kadrn §ahiüiginin, Bir Erkek ghitli§i Sayrlmasr: Bakara: 282

Allah'n ism-i Azamr: AFi imrän:2

Bedir Savagr Hakkrnda Bilgi: A-iimrän:13

ÜmmiKelimesinin Anlaml: A-i imrän:20

Hz. isa'nrn HavarileriVe isimled: A-i imrän: 52

Hz. isa'nrn, Havarflere Son Konugmasr: A-i imrän:54

Hrritilan larrn Frrkqlara Ayrrlmasr Ve Teslis'in (ÜgE Tann inano-
nrn) Do§masr: Al-l lmrän: 55

Adiyy Bin Hatem Adtndaki Sahabinin, Yahudi Ve Hldtnanlann,
Kendi $yhlerini Tann Edikledni Bildirgn Tarüe:31. Ayetinin
Anlamrhr Peygambe/imize Sonnasr: Al-i imrän: 64

Hrrisliyan'lann, Akrlcr islam Elginlednin Bilimsel BulW Ve Qalrs-
malannr Benirnseyip lleqemeleri, Müslüman'lann l3e, 1 i. As-
nn lkinci Yangndan ltibaren Akrlcr Ve Avnt amanda Tevhit
(§iilaiz islam) inancrnt Savunan ishm dilginleilni istam orsi
Säyp Tasfiye ernebd

Akrlcr Anlayrga lG6r Olan Nizamiyq Medcselerinin, Dinr ilim-
lede De Tarabrz Arastrmanrn Onünü Trkamas Ve islam
Dünyasrnda lGtr Bir Mezhep Taassubunun Zeminini Olug
fumustumasr:

Hint islam Devletinde 17. Asnn ikinci Yansrnda Bir ilim Heye-
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ti Taraftndan Meäep Taassubuyla Flazrrlanan Fe6w-V
Hindiyye'nin Müslünnn'lann Sorunlanna Qözüm Gelirme
rnesr:

Osmanh Dadetinde 19. Asnn ikinci Yansrnda & ilim Heyeti
Tarafrndan Yine Mezhep Taassubuyla Hazrlanan Mecellel
Ahkäm{ Adliyye'nin De Müslüman'lann Sorunlanna Qözüm
Gelimemesi:

ilk Hrristiyan'lann.Btiyük Baskhra U§rmala1, incil Nüslralannrn
Yok Edilmesi, Izlik Kon§liVe Bu Günkü lnciller: Mäide: 17

Tasawuvculann, ishmlrn Tevhid inancrnr Tahrip Edip islam'a
Sirki Bülastnmhn. llmi lGüetmeleri Ve Müsbet llmin Oncü-
tüötinu Ye.funrS Ohh ishm Bilginledni Käfir Saymalan: Mäide:
51

Ve 1914E
Bilmen

Eski ictihadlann, Günümüzün ihtiyaglanna Cevap Verememesi:

Döneminde, Yanlrg Tesbit Ve Yanlq Mücadele
Tarikaüerin, Daha Qok Geligip Gn$enmeled: Al-l

i6adrn.Fazl Kiläye Olrnasr Ve Ehliyebiz Müqiüedn (l), 
^is;

lam inancrna Göre §itk Sayrhn Husudan Aanlatnalan: Al-l
lmdn:104

Bedk ile Uhud Savaslan: Aj imrän: 1?,.- 123

Uhud Sarragrndaki Sahnelen A-i imdn: 1rl4

islam'da Qok Evlilik Nisä: 3

Peygambe/mizin Evlilderinin Says Ve Hikmeti: Nisä: 3

Hz. Age, Kag Yagrnda Peygambe/imizle Evlendi: Nisä: 3

Kti,lelik Ve Tarilrqesi, SpaltaKis, ishm'rn Köleli§ie Bakrgr, islam
Tarihinde Köleliöin Kurumlagrnlmasrnr Sa§hyan fttüasma-
lar, Haram Agal§r, Saray Cadyeleri: Nisä: 3

Värisler Ve Hisseleri, Miras Taksimatt: Nisä: 12

§anabm Tedrici Olarak Yasaklanmasr: Nisä: 43

Abdesti Bozmayan Bazr Hallen Nisä:43

Allah'rn, Asla Baürslannyacaörnr Bildirdi§i §i( Ve ortun @$t-
led, Sirkin, Tasawgl Ve Tarikatler Yoluyla lslam'a Bula$nl-
masrl Tarikaüerde ihläs, Teslimiyyet Ve Muhabbet Nisä: ,18

Emanelhfi Sahipledne Vermek, Mekke Fehinde Peygambe/i-
mizin, Käbe Anahtannr Sahibine Vedirmesi: Nisä: 58

Mekke Dijneminde Namaz iki Rekät idi; Medne Döneminde
Bazr Namadar Dölt Reldte Sil(anldt: Nisä: 101

SeleriNannz Ve Sefer Mesabsi: Nisä: 101

Hz. isanrn Asrlmayrp GöS lGldrrlmasr: Nisä: 156

Abdes'tte Bas Meshi Ve Ayak Yil<ama: Mäi(le: 6

Tevtklq D<inüp Taler l(aannalein, Hz. Süleynnn Hüküm-
darl(r, lsrailO§ullan'nrn Dört Etüyük Peygambed: Mäite: 71

Habesistan Hicreti: Mäi«b: 84

Bazr Sahabfllerin, Ruhbanhk Haptrnr Benisemek is'tenreteri Ve
Peygambe/imizin, Bunu §iddeüe Men'eünesi: Mäkle: 87

Yahudi [lerv§lerinin Ve Hrdsliyan Rahiplednin, Hayat Anhy-
grnrn Taldidi Olan Tasantufun Tailtreesi, llk Mubsayvfiar,
l-lalhc-l Mansur, Bayezil Bistami Keramet Ve §e{aat lnano:
Mäids 87

Hacc Ve Umre ihramnda ÖEürülmesi Yasak Olan Ve Olmayan
Hayvanlar: i#lide:94

Kesim Srrasrnda Alhh'n Ad Anilmayan Haryan Etinin iilezhep
lere Hükmü: En'äm:121

Geryek islam Tebliginin Yaprlmadr§r lGfrlerin, Ähret Azabrnrn
Ebedi Olnnyaca§r: En'äm: 1 31

Kryametin Büyrik AlSameüeri: En'äm: 158

Hrid l(avmi Ve Baslanna Gelenler: A räf: 72

Ad xawni: Rrät ze

Hz. Saalih Ve Semüd lGvmi: Aräf: 74

Hz. Lrlt Ve lGvmi: Aräf: 83

Hz. §uayb Ve tGvmi: Aräf:85

Hz. Musala Vedlen Dokuz Mucize: Aräf 10S133

Yahudilererin, HiFi Fiiyyeye Ba§\ramalann Ve Bundan Dola-
yr Läneüenmeled: Aräf: 181

Kur'an Okunuil<en Süküt Edip Dinlemek: Aräf:204

Cernaüe Krlnan Namazlarda Cemaatin, Fäiha Okuyup Otku-
mamasrnrn Hükmü: Adf: 204

Bedir Sarragr Ve Öncesi: Enläl: 5

Peygambeiimizin, Bedir Mücahiüerine Duasr: Enfall: I
Ganimet Mallannrn Taksimi, Kimhre, Nereye Verilece§i: En1äl:

41

Er Müslüman1n, Sarash AsSari ild Käfire Bedel Otnasr: EnIäl:
66

Huneyn Savagrnda Müslüman'lann KrsmiYenilgisi: Tevte: 25

BedeniAhrrct l-hyatrna inanmayan Kihp Ehli'nden Murat, Medi-
ne Yahudi'leddir Ki. Oilar, Saaduklledir Tevbe: 29

Yahudi'lerin, Uzeyr, igin, Hrrisliyan'lann Da, isa Mesih igin:
"Allah'm O§lu " Demelerinin S€b€bi:Tevbe:30

Pevoambeiimiz (S.). Tevbe 31. Awtini Okuwrrca, Hlslivan Asll-
irbtan Üntti Satiali lOiw Bin Hatem'in, Hrristiyan'änn, Ra-
hiplerini Tann Edinmediklerini Söylemesi Ve Peygambe/imi-
zin Cevabr: Tevbe:31

Drrar Mescidi Ve Münatrklar: Tevbe: 107

Tevbe: 1 13. Avetinin. Pernambe/imizin Muhterem Anrcasr Ebu
Talib'in, invän emedigäü Dell Sayrlmasr, Btiyük Elir Gaflet Ve
@Mlettin Taäe:113

Ebu Talib'in De, Ht At bas GiU, Müsülürnan'lara Daha Qok Fay-
dal Olrnak i$n lmanrnr Gizlemesi: Tevte: 113

Altr Hadis Kitabinda (Kri[itsi Sitte'de), Sahabfledn Ve Haya-
trnrn Sonuna lGdar lslam'a Ohn Dügnanh§tnt Südüren
Ebu Sü{yan1n Bile Fazibti, Hadisleile (!) Anhtiltfien, Hz.
l-lamzarhn Hie Söz Edilmemesi, Ernevller Döneminde l-la-
dislede Ne Deili Oynandr§rna AEk Er Delildir: Terrte: 1 13

Hz. Yünus: Yünus:98

Kuian Aveüerindeki: "Arrcak Allah'rn Dilemesi l-hli Müste§na.. .'
ihAeeri, ner §eyin, Allah'rn Kudretin Dähilinde Oldu§unu

fr?.

§eyhü'l islam Musa K&rm Efendi Tarafrndan 1918De Kurulan
Ve Kurulun Bk Uyesi Oan SailJ Nurci Taqafrndan Ezberlenip
Bir De Kerameüer Ve Ebced Hesabryla lgareüer El5lenerek
'Bisal+i. Nuf Adryla Takdim Edilen'Qalignr.alann .ise, Ta-
rnarnen Islaml Ovmehen lbaret Olmasr Ve lsl4m ttikadtyla
Ba§dagrnlmas Mümkün Olnnyap Qepnlann, Imantn Haki-
kaüerfl Diye Vasflandrflmas: Al- lmdn: 8l

Cumhuriyet Drineminde, ileri Toplumlann ilim Ve Teknololisinin
Alrnmasr Yerine, §ekilcilik Anlayqryla Yagm Ve Tükelim
Tazlannrn Taklit Edilmesi:

Cumhudyet
Yüzünden
imrän:64

Yahnq PeygamberlerVe islam'dan Donen lGbileler: Mäide: 54

isnail O§ulhn'nrn, Tevhidden Sonna §ifte Batmalan Ve Tekrar
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Namazrn lGbnl Olmasrnrn GaSsbqesi, K§inin Hayatrna Yansr-
yp ortu Kö'tllükletden Ahkoyrnasdrr: Hüd: 114

insan Flaklanna Saugrh Olan Toplumlar, insna Haklarrna Saygr-
sr Olmayan Toplumladan Daha Qok Payidar Olur: Hüd: f17

Rüyanrn Mahiyeti: Yrisuf: 5

Peygambe/i4izin isrä Olayrnrn ämanr Ve Keyfiyeti Hakkrndaki
Riväyeüer lsä: 1

Emod Hükä,rndarr AbdüJmelik Dönemin@ Uydurulan Hadisler
Arasrndaki Qel§kiler: isrä: 1

isnailO§ulhn'nrn Qrkardrklan lki Bozgunculuk isrä: $z
israilO§ulhn'nrn Döft Briyük Peygamberi: isrä: S7
Esrnä{ Hüsnä (Allahln En Güzel isimlei) Ve Manalan: isrä: 1 1O

Hz. Musa ile Hrzrr (S.) Seyahderi Ve Balrk Olayr: Kehf: 60

Hrristiyan'larrn, Hz. isä Hakkrdaki inarSan: Meryem: 37

israil O§ulh/lnrn Eilek Qoorklannln ÖUürülrnesi Ve Hz.
Mrca'nrn, Finawn'un Sarayncla Btryüütmesi: Tä- Hä:39

ffiat Kontsunda'Allah'tn izni Olmadan $efaat OlmayacaK
lfadesindeki.lzin lGydi, lliraziOlmayrp Fakat Allahln Kirdreti-
ni Bildirmek lgindir:Tä- Hä: 109

Ku/an, Blittin SemäviKihplann lGmusu Givbidir: Tä-Hä: 133

Allah'tan Basl€ Tann Olsaydr, l(äinatrn Duzeni Bozuludu:
Enbiyä:2.

Hz. Eyyub'un Krssasr: Enbffi:83

ZiraCpr.zan Konusundaki Awüer inmeden Öne Pevoambe/i-
mizin, Recim ffaghnarai< ädürme) Cezasrnr ffiuhmasr:
Nün 2

i* 1nz. Age VatUemize iflina) Olayr: Nür: 20

lGdrnhnn Awet Olan (Bakllmas Haram Ohn) Yerleri. Dimeöe
lGdar Kol ile Uzun Sä9 Konusundaki Anrudec Nüri St

l{äfirin, Dört Ayaklr l-hwandan Daha Kötti ONmasr: Fufitur: 44

Tuzlu Ve Taür D,enidedn Biöirine lGngnnmasr: Fud<an: 53

Hz. Süleyrnanln lJgan Hatsr: l,leml: 17

Hz. Süleyrnanln, Hüdhud Kugu igin Söyled[§i En A§r Cezadan
Neyi lhsbtliöi: Neml: 21

Kryamelin En Br4/tik Alärneüed Ve Dabbehi't Az: Nernl: 8p

Tevrafrn inOirilrnesinAen Sonra lGvimlerin Toolu Ohk Fleläk
Edilmeled Dönemi lGpanmgtr; Bundan Sonia Delillede Mü-
caclele ve En SonunG Da Savagmak Dtinemi Baglamrgrr:
lGsas: ß

lGsas: 56. A),elinden, Peyganüer'imiän Amcasr Ebu Talib'in.
lman Eünedi§ine Anhni Qlkamak, Nüail Tertibini Bilrnenreli
Cehäbtiden Ve Enevilbrin Fihesine Ord< O[makhn iled
Gelir: lGsas:56

Ehl Talib rn Vetatr Üzedne, Savurunasz Kahn pevoade/i-
mizin, Taife Gidh Desbk Ararnasr Ve DönüSe äe fuEak
M-ufrm En Adqdin Himaytsinde Mekkele Ginresi: t<asas:
56

Nuh Peyga rüefin lle KadarYagadrsl: Ankebrit 14

lran'trhr ite Rümhnn Savaprnrn Sonuqr l-lakkmda Ku/anln
Agk ltlncjzesi : Rrim:2

Pqpembe/irnizirn, Ümeyye Bin Halefin Kendsine: Günün BL

rinde Seninle Teke Tek Dugsüp S€ni ÖUüßceöim ' Deme-
sine lGrsr: "l-hyrr, O Gün Geldiüinde Ben SeniOßürccefiim!'
Sözünün Er Mrcize Oarak Gergeldegmsei: Rüm: 2

l-lz. tokmanln (S.)@resiVe PeygamberOldu§u: Lokman: 12

Peygambe/imiln Qok Evlili§inin Hiknetleri, E*rinin lsimleri Ve
lGbilelei: Attzäb: 50

Peygambe/imiän, Üzerlerine Evlennresi Ayetle Yasakhnmr§
Ohn Dokuz Hanrmr: Ahäb: 52

fuim Baralr Sebe'l 16

Sebe' Den GoC Eden lGvimlerin Mekke'ye Ve Medine'p Yer-
legmeled Ve Yahudi lGbilelerin Medinele Gelmeled: Sebe':
16

Hz. isa Elgilerinin Anh§ala Gelmeled: Yäsin: 13

Cinlerin, Prygambe/imil Dinleyip iman Etneled: Ahkaf: 29

Hudeybiy!'e Anüa§masr: Fetih: 10

l-ät PuüI, islam'Oan Önce ttacrhra Hizmet Veren Saatitr Etir Zatl
Temsil Ediyodu: Necrn: 19

Okunan Ku/an'rn Sevabr, Olülere, Bagkasrna Gider Mi: Necrn:
3S

Ruhbanhk l-hyatrnrn Tadhgesi: lffiid:, ü
Tasawufun, ilmi Degil, irlänlTegvil< emesi:

Tasawufa Gtire. Veliledn De Trok PevoambederGibi Doönrdan
oo§ruya iHni xaynaftan effii nnrätärr iooiasr:

Tarikaüedn Pid Sayilan Bayezid (Yezilfin Babasr) Bishminin,
Ebu Ali EF SindiEl- KtiniiAdriraki ÜmmiVe l.Iamaz Duata-

1nr Da Bilmeyen Bir äthn Tasawrfu Ö§renmesi Ve Miräc
lddiasrnda Bulunmas:

Gazällye Göre, iilan EhliOlabilmek idn, ees Ouyu ile Etde Edi-
len.Bütin Bilgileri Reddeünenin §art Olmasl (Kirrya-l Saa-
det):

innm Rabb'änlnin, Tasawul Anlayrgryla Hint Müslüman'hnnrn
Cihat Aznini Yokeünesi Sebebiyle Hindishnln, Hh Bir Dircnc
Gösilemedem ingizledn Somü(psi Olmasr:

lllevlana FlaliJ El- Bafiadlnin De, imam Rabb'lianlnin Tasav-
yuf Anlayyyla Beg Yüz l-lafib Yd§tirip Bgh]n Orbdo§u Ve
l_slam Ulkelerine Salrnas Sonucu, islam Ulkelednin, Avnrpa
Ulkelednin Somürgesi Olmasr: Hdid: 27

Yahuli'hrin, islamUan öce Gelip Medine Ve Qwredne Yer-
legmeleri Ve Peygambedinüzle Y+trldan AnüaSmalan Boarp
lslam D§manlanyle lsb'düi Yapmalafl Yüzüriren Yurüanir
Terkeünek Zorunda lGlmalan: Hagn 2

Hz. isanrn Hararilerinin isimleri: Safl: 14

Pqpambe/imiz (S.) Dewinde Cuma Hutbeleri Nanrazdan Son-
ra Okunqprdu: Cum'a: 11

Cinledn MahiyetiVe Onlann Mü'minleriVe lGfideri: Cin: 1
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